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  وهذه الفصول تعتبر مهمة جدا 01و9و8مراجعة للفصول  

  تكون من المحاضرات  مذاكرتها 01الى  6من  مذاكرتها تكون من االختبار الفصلً اما بقٌة الفصول  5  -0بالنسبة للفصول من

  النصٌة او المسجلة

  سؤال فً االختبار النهائً 01سوف تكرر اسئلة من الواجبات والفصلً كحد ادنى  

 

 

 المذكورة فً المحاضرة المباشرة الثالثة االسئلة 

 فً شراٌح الدكتور قال علٌها اسئلة منها  

ٌرٌد العمٌل؟ طعام ، اداء ممٌز ،توفٌر النقود ، سعادة اوالد  هً المكافاة التً ٌحصل علٌها العمٌل من شراء المنتج اي ماذا .......  .0

 )، ........، المنافع سوٌق ،الت   )  صحة

  تعرٌف التمٌٌز مهم راح ٌجً علٌه سؤال .2

سؤالٌن فً االختبار  الثمن علٌه مدفوع اما بالنسبة للنشر هو اتصال تروٌجً غٌر مدفوع الثمن االعالن عو اتصال تروٌجً .0

 ) )انتبهوا راح ٌجٌوا وراء بعض فً االمتحان

  ق ) اعادة البٌع ، االستهالكٌة ، الصناعٌة ( كل تعرٌف من التعرٌفات راح ٌجً علٌها سؤال فً الختبارانواع االسوا .4

اسواق اعادة  تتكون من المشترٌن والمستهلكٌن الذٌن ٌستهلكون او ٌستفٌدون من المنتجات او االستهالك الشخصً ...........

  قما سبكل ، اسواق صناعٌة ،  اسواق استهالكٌةالبٌع 

 فً اوال الدكتور راح ٌعطٌنا الهدف وٌقولنا هذا المثال خاص مٌن ؟ للمشروعالتشغٌلٌة  فال هدابالنسبة وضع ا  .5

  % الستٌعاب زٌادة االنتاج 01زٌادة االالت بنسبة  مثال

 ، اهداف متعلقة بالتسوٌق ، اهداف متعلقة بالتموٌل  هداف متعلقة باالنتاحا )

   %  7.7% الى  4.5زٌادة االرباح بنسبة  .6

  اهداف متعلقة بالتموٌل ، اهداف متعلقة بالتسوٌق ، باإلنتاجاهداف متعلقة 

 مكونات راح تجً علٌها سؤال فً االختبار 4عناصر العملٌة التسوٌقٌة لها  .7

 

 

 

 ال تنسونا من صالح دعائكم

 سبحان هللا وبحمده ،، سبحان هللا العظٌم 

E7sas 

 ًالنقاط المهمة لالختبار النهائأبرز 
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 رٌادة األعمالأساسٌات 

  ضوعات الهامة التالٌة :هذه الوحدة الموتتضمن 

 :تعرٌف رٌادة األعمال 

 تطور ونمو رٌادة األعمال 

 أخالقٌات رائد األعمــال 

 :فوائد رٌادة األعمــال 

  والمخاطر المحتملة لرائد االعمالالسلبٌات 

  لظهور رواد األعمالالعوامل الداعمة 

 

 :تعرٌف رٌادة األعمال 

مجموعة أنشطة تدفع إلى االهتمام، وتوفٌر الفرص، والحاجات، والرغبات، من خالل االبداع،  رٌادة االعمال على انها:Burch عرف 

 وإنشاء المنشئات

عملٌة إنشاء منظمة اقتصادٌة مبدعة من أجل تحقٌق الربح، أو النمو تحت ظروف المخاطرة، فقد عرف رٌادة األعمال بأنها:  dollingأما 

 وعدم التؤكد.

عملٌة االنتفاع بتشكٌلة واسعة من المهارات من أجل تحقٌق قٌمة مضافة لمجال محدد من إلى أن رٌادة األعمال هً:  Barrowوأشار 

البشري. وتكون المحصلة لهذا الجهد إما زٌادة فً الدخل، أو استقاللٌة أعلى باإلضافة للشعور بالفخر نتٌجة الجهد اإلبداعً المجاالت النشاط 

 المبذول.

عملٌة االستحداث أو البدء فً نشاط معٌن، كما ٌعنً تحقٌق السبق فً قطاع معٌن، وعملٌة إدارة أما الحسٌنً فقد عرف الرٌادٌة بأنها: 

 و العمل الجدٌد فً مٌدان محدد، والرٌادي هو الذي ٌبتكر شٌئا جدٌدا بشكل علمً وشمولً.النشاط، أ

 إنشاء مشروع حر ٌتسم باإلبداع، وٌتصف بالمخاطرة. وقد عرف الشمٌمري وآخرون رٌادة األعمال على انها: 

 وثٌقة الصلة لعدة أسباب منها: ائدةرٌادة االعمال والشخصٌة الرمن خالل التعرٌفات السابقة ٌتضح أن العالقة بٌن مفهوم 

 .أن نجاح رٌادة االعمال ٌمكن أن ٌتحقق من خالل اشخاص ٌملكون صفات، وسمات محددة ٌطلق علٌهم المبادرون 

 .أن النجاح فً ممارسة العمل الحر ال ٌقتصر على عدد من السمات، بل ٌتجاوزه إلى تنمٌة العدٌد من المهارات الهامة 

  من اهم مرتكزات النمو االقتصادي، ومن أهم أدوات التوظٌف األمثل للموارد فً المجاالت االقتصادٌة إن مشارٌع الرٌادة

 واالجتماعٌة.
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 تطور ونمو رٌادة األعمال 

 هناك العدٌد من العوامل التً ساعدت على تشجٌع وتنمٌة رٌادة األعمال، وٌمكن إجمال تلك العوامل فً:

 أوالً الثقافة والقٌم االجتماعٌة

 ثانٌا: إمكانٌات البٌئة

 ثالثا: خلق الفرص

 

 :أوالً الثقافة والقٌم االجتماعٌة

 أن الثقافة والقٌم االجتماعٌة من أهم العوامل التً تساعد على تنمٌة الخصائص والمهارات اإلبداعٌة. حٌث أن هناك بٌئات اجتماعٌة تشجع

ابلٌة ر قوتدفع إلى ثقافة العمل الحر. فثقافة المجتمع القائمة على تشجٌع مفهوم الرٌادة كوسٌلة لتحقٌق االستقاللٌة االقتصادٌة تمثل بٌئة أكث

 لبناء اقتصاد قوي.

 

 ثانٌا: إمكانٌات البٌئة

بٌئة االستثمار هً اإلطار التشرٌعً والمإسسً والمناخ االقتصادي واالجتماعً المحٌط بمجال عمل المنشآت الصغٌرة. وٌمكن أن تحقق 

 العوامل والعناصر المهمة، والتً منها:بٌئة استثمار مالئمة من خالل العدٌد من 

 نظام التعلٌم: -1

 إن تعلٌم الشخص الرائد ٌجب أن ال ٌقتصر على التعلٌم الرسمً، بل ٌجب أن ٌتجاوزه لٌشمل التدرٌب واكتساب المهارات المهنٌة.

 

 مؤسسات ومنظمات القطاع العام: -2

ومجلس الغرف التجارٌة تلعب دوراَ بارزاَ فً تنمٌة ن المإسسات العامة والخاصة، وشبكات المنشآت الصغٌرة، ومنظمات األعمال، إ

 نشاط العمل الحر فً المجتمع.

 

 النظام والقانون الداعم: -3

سن القوانٌن واألنظمة الداعمة والمشجعة مثل اإلعفاء الضرٌبً، واإلعانات  ما ٌلً:من بٌن العوامل المهمة لدعم المنشئات الصغٌرة، 

 المادٌة والعٌنٌة، ودعم التصدٌر.

 

 البنٌة التحتٌة ونظم المعلومات: -4

من أهم المعوقات التً تواجه المشروعات الصغٌرة افتقاد البنٌة التحتٌة التً تساعد على العمل الحر. كما تفتقد تلك المشروعات 

 المعلومات عن السوق المحلً والدولً.
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 ثالثا: خلق الفرص: 

األعمال، إال أن نجاح ذلك ٌعتمد على مفهوم خلق الفرص، والذي ٌشمل: والعوامل بالرغم من أهمٌة العوامل الخارجٌة فً دعم مفهوم رٌادة 

 مثلث رٌادة األعمال.الثالثة تسمى 

 )الشخص المالك(: الرائد -1

 ٌطلق مصطلح الرائد على األشخاص الذٌن ٌملكون عدد من السمات التً تدفعهم للمخاطرة، واالستثمار بشكل مستقل.

 الفرصة فً السوق )الفرص(: -2

الرائد هو الفرد الذي ٌرى الفرص التً ال ٌراها األخرون ومن ثم ٌوجه موارده الستغالل تلك الفرص. فمن خصاص الرائد إدراكه 

 الحتٌاجات العمالء التً لم ٌتم الوفاء بها وإشباعها كفرصة ٌمكن استغاللها والبناء علٌها.

 الموارد: -3

ٌرة تعتبر من العوامل المهمة للنجاح. حٌث ٌعتبر من أهم أسباب فشل تلك المنشآت إن توفٌر الموارد الالزمة كرأس مال المنشؤة الصغ

 افتقادها لرأس المال الالزم للمنشؤة والتطور والنمو. وال تقتصر الموارد على المال فقط، بل تشمل اٌضاَ العناصر المادٌة، وغٌر مادٌة

 كاألبداع والخبرة والعناصر البشرٌة.

 

  لظهور رواد األعمال:العوامل الداعمة 

 هناك مجموعة من العوامل التً أدت إلى ظهور عصر رواد األعمال فً البٌئة الغربٌة، والتً منها:

ٌعتبر موقف األوربٌٌن واالمرٌكٌٌن من رواد األعمال إٌجابً، حٌث ٌنظرون لهم على انهم ابطال رواد االعمال كأبطال:  -1

 بٌل جٌتس وٌعتبرون انجازاتهم نماذج ٌحتذي بها، مثل

لقد أدركت مإسسات التعلٌم العالً أن رٌادة األعمال ٌمكن أن تكون تخصصاَ ٌدرس فً الجامعات والكلٌات. ففً الوالٌات التعلٌم:  -2

 جامعة وكلٌة تقدم مقررات دراسٌة فً رٌادة األعمال. 0011المتحدة وحدها أكثر من 

سنة، وهذه الفئة  44-50ثلثً رواد األعمال ٌبدئون أعمالهم فً مرحلة العمرٌة ما بٌن نحو العوامل االقتصادٌة والدٌموجرافٌة:  -3

 العمرٌة تمثل نسبة كبٌرة من عدد سكان أي دولة.

بمساعدة التقنٌة المتطورة تظهر المنشؤة الصغٌرة حتى لو كانت تعمل من المنزل، وبإدارة شخص واحد التطور التكنولوجً:  -4

 كمشروع كبٌر.

إن رٌادة األعمال تناسب الحٌاة التً تتسم باالستقاللٌة واالنطالق، بالرغم من أن الربح من أهم األهداف إال أن مستقلة: الحٌاة ال -5

 الخصائص األخرى التً ٌوفرها العمل الحر تمثل أهمٌة لهإالء الرواد، مثل نمط الحٌاة، وفائض الوقت واالستقاللٌة.

النترنت أتاح كمٌة غٌر محدودة من المعلومات، مما وفر عدد كبٌرا جدا من الفرص. ولقد إن سرعة انتشار االتجارة اإللكترونٌة:  -6

 نمت التجارة االلكترونٌة بسرعة كبٌرة مما ٌتٌح فرص ضخمة لالستثمار.

لقد أصبح اقتصاد الخدمات من أكبر القطاعات ذات التؤثٌر عالمٌا، حٌث أن الخدمات تتمٌز التحول نحو االقتصاد الخدمً:  -7

 انخفاض تكلفة التؤسٌس، لذا أصبحت من أكثر المشارٌع شعبٌة لدى رواد األعمال.ب
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 :فوائد رٌادة األعمــال 

 االستقاللٌة:  -1

 إن ملكٌه المشروع تتٌح لرائد األعمال االستقاللٌة والفرصة لتحقٌق ما ٌصبوا إلٌة.

 فرصة للتمٌز: -2

 رٌن.ٌمكن من خالل الرٌادة تحقٌق أهداف متمٌزة مختلفة عن اآلخ

 فرصة لتحقٌق أقصى الطموحات: -3

 ٌجدون ذلك. كثٌر من الناس ٌجد أن عملة ال ٌحمل أي تحدي وغٌر ممتع إال أن رواد االعمال ال

 فرصة لتحقٌق األرباح: -4

تمنحها مشارٌعهم من أهم الدوافع  بالرغم من أن الحصول على عمل لٌس هو الدافع الوحٌد لمعظم رواد االعمال، فإن األرباح التً

 إلنشاء هذه المشارٌع.

 فرصة للمساهمة فً المجتمع: -5

 فً الغالب ٌتمتع مالك المشروعات الصغٌرة باالحترام والثقة فً مجتمعاتهم وفً أحٌائهم.

 خلق فرص عمل: -6

 أن اهم ما ٌمٌز رٌادة االعمال أنها ال تقدم للرائد عمال فقط بل تجعله قادرا على إٌجاد وخلق فرص عمل لآلخرٌن.

 

  والمخاطر المحتملة لرائد االعمالالسلبٌات 

 إن إنشاء مشروع ال ٌضمن الحصول على دخل كاف أو مستقر. عدم استقرار الدخل: -1

 إن نسبة الفشل للمشروع الصغٌرة مرتفعة جدا.المخاطرة )خسارة االستثمار بأكمله(:  -2

 إن بداٌة أي استثمار ٌتطلب ساعات عمل جادة وطوٌلة.ساعات العمل طوٌلة:  -3

 سبب عدم استقرار الدخل. بمستوى معٌشة ال:  -4

 إن امتالك مشروع صغٌر ٌعتبر مكسبا كبٌرا من جانب ومن جانب آخر فؤنه عمل شاق ومنهك.معاناة من ضغط العمل:  -5

 إن من ثقافة رٌادة االعمال أن ٌكون الفرد قادرا على أن ٌدٌر نفسه وٌتمتع باالستقاللٌة. المسؤولٌة الكاملة: -6

 إن تؤسٌس أي مشروع رائد ٌتطلب تضحٌة كبٌره وصبرا طوٌالَ.اإلحباط:  -7

 

 أخالقٌات رائد األعمــال 

تعتبر أخالقٌات العمل من المواضٌع التً تحظى باهتمام متزاٌد فً السنوات األخٌرة من قبل الحكومات والجامعات والمنظمات العالمٌة فً 

 جمٌع البلدان.

 المسئولٌـة االجتماعٌة

لمسئولٌة االجتماعٌة لدى مإسسات القطاع الخاص بعد أن اقتصرت المسئولٌة على الحكومات فً اغلب أبعادها، ولقد انتشر الشعور با

 أصبحت كثٌر من الشركات والمإسسات فً البلدان المتقدمة تعتبر المسإولٌة االجتماعٌة وأخالقٌات العمل كالمواثٌق األساسٌة لؤلعمال.
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                    الموضوع األول –  رٌادة األعمالمقرر 

 5الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، ، تٌسيق :  REAMA إعداد : 

 محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف 
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 فوائد المسئولٌة االجتماعٌة:

 عزٌز مفهوم التكافل االجتماعً بٌن مختلف شرائح المجتمع.ت 

 .المساهمة فً التوازن واالستقرار االجتماعً لسٌادة العدالة وتكافإ الفرص بٌن مواطنٌه 

 .زٌادة الوعً بفوائد التعاون بٌن منظمات المجتمع وأفراده بمختلف مصالحهم 

 ماعٌة.المساهمة باالستقرار السٌاسً والشعور بالعدالة االجت 

 .نشر الفضٌلة والمبادئ السامٌة بٌن أفراد المجتمع وفً مجاالت التجارة 
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                    الثانًالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 1الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، ، تٌسيق :  REAMA إعداد : 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 الوحـدة الثانية: صفات ومهارات رائد األعمـال

 

  عرف نفسك )سمات رائد األعمال( اولا / 

 Entrepreneurماهً مجموعة الصفات الالزم توافرها لتكون الشخصٌة رائدة 

إن العنصر األساسً لمزاولة النشاط التجاري هو توفر بعض القدرات الذاتٌة لدى رائد األعمال عند ممارسة نشاط معٌن، وتعد من أهم  

 :سمات رائد األعمال

 تقبل عنصر المخاطرة والقدرة على التحمل. .1

 روح العزٌمة واإلصرار والمثابرة. .2

 التمتع بمهارات اجتماعٌة جٌدة. .3

 ً حقل النشاط الذي ٌمارسه.التؤهٌل العلمً ف .4

 الخبرة المكتسبة. .5

 

 .ثانياا/ صفات رائد األعمــال 

 

 

 وضوح الهدف (1)

o .إن سبب نجاح الباهر لبداٌة بعض األعمال التجارٌة ال ٌعزى إلى أن مإسسٌها كان لدٌهم أمواال طائلة عندما بدأوها 

o  إلى أن أصحابها كانوا رواداَ ٌعرفون ماذا ٌفعلون كما أن لدٌهم خبرات ومعارف.بل ٌعود ذلك 

o .أو اكتسبوا هذه الخبرات والمعارف التً كانوا بحاجة لها لبدء األعمال التجارٌة 

o .لدٌهم المعرفة الكاملة بنقاط ضعفهم 

o .اكتسبوا المهارات التً ٌحتاجون إلٌها لضمان بداٌتهم الناجحة 

o ن األجزاء المختلفة من العمل التجاري تتناسب مع بعضها البعض لتشكل التركٌبة الكاملة.ٌفهمون كٌف أ 

o .ٌعرفون أنه فً حال فقدان جزء واحد من التركٌبة الكاملة فإن العمل سوف ٌفشل 

7

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


                    الثانًالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 2الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، ، تٌسيق :  REAMA إعداد : 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
o .ٌكتسب رواد األعمال الثقة بالنفس عندما تكون لدٌهم السٌطرة على ما ٌفعلونه 

o .ٌعالجون المشاكل فوراَ بثقة 

o .مثابرون فً مالحقة أهدافهم 

o .معظمهم ٌكون فً أفضل حاالته عند مواجهة الظروف العاكسة 

o .ٌحبون التحكم والسٌطرة على كل شًء ٌفعلونه 

o .ٌحبون النشاط الذي ٌظهر التقدم الموجه نحو الهدف 

o .ذوي دوافع ذاتٌة مع رغبة عالٌة فً النجاح 

o ازها لتحقٌق أهدافهم.الفهم السرٌع للمهام التفصٌلٌة التً ٌتعٌن إنج 

o .ٌحللون جمٌع الخٌارات الفتراض النجاح 

o .ٌقرون بؤهمٌة حٌاتهم الشخصٌة 

o .دائما ٌبحثون عن أفضل السبل لفعل شًء معٌن 

o .ٌدرسون الخٌارات لحل أي مشكلة تظهر فً طرٌقهم 

o .ٌفكرون فً عملهم فً المقام األول بدالَ من التفكٌر فً أنفسهم 

 

 ي الحياةالبحث عن أسلوب معين ف (2)

o .هذا النوع من رواد األعمال غالباَ ما ٌكون ناجحا ألنهم لٌسوا من ذلك النوع من أصحاب المنشآت ذوي الطموح الزائد 

o .هإالء ٌعرفون بٌئة معٌنة مالئمة أو حصة سوقٌة معٌنة وٌقومون باستثمارها 

o .ال ٌحاولون بناء نظام دائم لعملهم 

o .هدفهم ببساطة هو أن ٌكسبوا ما ٌكفً لضمان أسلوب معٌن ومرٌح من الحٌاة 

o .أسلوبهم فً الحٌاة ٌتٌح لهم من وقت ألخر أن ٌفعلوا اشٌاء أخرى 

 

 ل يخاف من الفشل (3)

 هناك عدة مخاوف تتبادر إلى ذهن المستثمر عند تصرفه على انه رائد أعمال منها:

ًَّ الوفاء بها. أتحمل التزامات شهرٌة تحتم .1  عل

 مدخراتً وأصولً قلٌلة واعتمد علٌها. .2

 الكل ٌخبرنً بؤن افكاري لن تنجح. .3

 عائلتً تعتمد علً فً تؤمٌن دخل ثابت لها. .4
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                    الثانًالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 3الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، ، تٌسيق :  REAMA إعداد : 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 شخصية حالمة (4)

 " إذا كان بإمكانك أن تحلم بشًء، فإن بإمكانك تحقٌقه" :وولت ديزني يقول

 مرة ٌؤتً شخص ما بفكرة جٌدة ٌكون هناك عشرة اشخاص فكروا فٌها قبلة، لكنهم فكروا فٌها فقط": "كل ويقول آخر

 

 

 فاعل. (5)

 رائد األعمال هو شخص فاعل ولٌس مجرد حالم. 

 

 ل يستسلم للعوائق. (6)

o " ًإذا تركت الظروف توقفك من العمل فإنها سوف توقفك دائما" جٌمس فارٌلٌقول الروائً األمرٌك" 

o .ٌجب على رائد االعمال ان ٌتوقع احباطات متكررة 

 

 

 .ثالثا/ تقييم شامل لقدراتك وإمكانياتك 

والرغبات. ٌعتبر تحدٌد القدرات واإلمكانات الخطوة التالٌة بعد تحدٌد أولوٌاتك من المشروع المقترح. إن ضعف البد من توفر القدرات 

 القدرات واإلمكانات دون أن تتخذ إجراءات لتنمٌتها وتطوٌرها سٌإثر سلباَ على ادائك فً المشروع.

 مل مع البيئة:أهم الوسائل والسبل الالزم اتخاذها لتعزيز القدرات والرغبات للتعا

 

 

 رائد األعمال ندية انشجاعة في محاونة أن يضم حهمه وفكرته واقعاَ قائما بينما يكتبها االخرون.

 هناك احتمال كبير أن سنىات مه انعمم ربما ال تأتي بشيء
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                    الثانًالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 4الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، ، تٌسيق :  REAMA إعداد : 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 سبل ووسائل أخرى:

 

 

 رابعا/ سوق نفسك 

  عدم التكلف 

 استخدام األلوان المناسبة للمهنة 

 شعار جذاب 

 البساطة والمساحات البٌضاء 

 اسمك واسم الشركة والمنصب ضروري 

  معلومات االتصال 

 م جانب تسوٌقً للبطاقة من األمام أو الخلف بحٌث ٌتذكرك الشخص.استخدا 

 

 .خامسا/ السيرة الذاتية 

 المعلومات التً ٌجب أن تتضمنها السٌرة الذاتٌة

 التفاصٌل الشخصٌة: القسم األول 

 الخبرات العلمٌة: القسم الثاني 

 :الخبرات العملٌة القسم الثالث 

 ٌشمل المعلومات ذات صلة بطبٌعة العمل. :القسم الرابع 
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                    الثانًالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 5الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، ، تٌسيق :  REAMA إعداد : 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 لضمان النجاح في كتابة السيرة الذاتية بشكل يلفت انتباه صاحب العمل المنتظر يراعي التي:

ٌجب التدقٌق فً اختٌار األلفاظ والتركٌبات اللغوٌة والحرص على عدم وجود أخطاء إمالئٌة أو نحوٌة فهً أول النقاط السلبٌة التً  .1

 باه.تلفت االنت

 حاول أن تجعل من الكلمة المكتوبة وسٌلة فعالة لتحقٌق ما تصبوا إلٌه. .2

عدم اللجوء إلى كتابة سٌرة ذاتٌة طوٌلة ألن صاحب العمل لٌس لدٌه كثٌر من الوقت لقراءة مثل هذا النوع من السٌرة الذاتٌة  .3

 وٌفضل أن تكون صفحة واحدة.

 انجازاتك كؤن تقول عهد إلى بتنفٌذ مشروع أو سند إلى عمل..... عدم استخدام صٌغ المبنً للمجهول عند الحدٌث عن .4

 عند الحدٌث عن منجزاتك استخدم أفعال مثل قمت أدرت طورت.... الخ .5

 ال تستخدم عبارات مثل لقد قمت أنا بإنجاز.... أو تطوٌر. .6

 ال تستخدم فقرات طوٌلة للحدٌث عن انجازاتك بل اعتمد على فقرات القوٌة والمختصرة. .7

أ بكتابة خبراتك السابقة من األحدث إلى األقدم، حٌث تذكر آخر عمل التحقت به والفترة التً قضٌتها فٌه خاصة إذا كانت الوظٌفة ابد .8

 األخٌرة لها عالقة بالوظٌفة التً تتقدم للحصول علٌها.

 

 .سادساا/ المقابالت الشخصية 

والسلوكٌة الفعالة فً اإلنسان من أهم عوامل النجاح الحقٌقٌة التً تإدي إلى الحصول على نتائج إٌجابٌة للتسوٌق توافر المهارات الحوارٌة 

 للذات أو الحصول على عمل جدٌد.

 

 أمور يجب عملها قبل أو خالل المقابلة 

 االستعداد الجٌد للمقابلة، وٌتمثل ذلك فً أمور عدة منها:

 مات عن المقابلةالحصول على أكبر قدر من المعلو 

 )ٌجب انو تعرف كٌف ستتم المقابلة ومن سٌقابلك )هل هو شخص واحد أو مجموعة من األشخاص 

 .وهل سٌكون هناك اختبارات أو عروض عملٌة سٌتطلب منك تقدٌمها 

 .ٌجب ان تقنع نفسك بانك ستنجح فً هذه المقابلة 

 .أهتم بمظهرك جٌداَ حتى تعطً انطباعاَ اٌجابٌاَ عن شخصٌتك 
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                    الثانًالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 6الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، ، تٌسيق :  REAMA إعداد : 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 

 أمور يجب تجنبها 

 

 

 مراحل الستعداد للمقابلة الشخصية 

 قبل المقابلة: (1)

 .حاول الحصول على معلومات عن الشركة والوظٌفة التً ستتم مقابلتك ألجلها 

 .بإمكانك سإال أصحاب العمل إن كانت لدٌهم أي نشرات أو مجالت أو مطوٌات تحتوي على معلومات عنهم 

 

 قبل المغادرة: (2)

 أعط نفسك متسع من الوقت للوصول 

 تؤكد من اصطحاب جمٌع األوراق المطلوبة 

 .إذا تؤخرت بشكل خارج عن ارادتك اتصل بؤصحاب العمل لشرح الظروف واالعتذار ومحاولة تحدٌد موعد آخر 

 

 عند الوصول: (3)

 .احرص على الوصول قبل المقابلة بعشر دقائق 

 اعط اسمك لموظفً االستقبال أو الشخص الموجود الستقبالك 

 حاول أن تبقى هادئ 

 تحدث مع موظفً االستقبال أو الشخص الذي استقبلك قبل الدخول للمقابلة. هذا سٌساعدك على ان تبقى هادئا 
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                    الثانًالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 7الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، ، تٌسيق :  REAMA إعداد : 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 أثناء المقابلة: (4)

 ادخل الغرفة بثقة 

 قم بمصافحتهم، وعرفهم بنفسك 

 شرة لعٌون من ٌجري معك المقابلة بمجرد دخولك الغرفة.كن مهذباَ وودوداَ. انظر مبا 

 .أظهر االهتمام مع اإلجابة على أسئلتهم 

 .بإمكانك طر ح األسئلة علٌهم 

 

 بعد المقابلة: (5)

  بعد المقابلة، اجلس واكتب رسالة شكر مختصرة للشخص الذي أجرى معك المقابلة. اشكرهم على وقتهم وكرر رغبتك

 الشدٌدة فً قبول العرض.

 .حاول أن تتعلم أكبر قدر ممكن من كل مقابلة 

 

 ل تفعـل (6)

 ال تجلس حتى ٌقومون بدعوتك. .1

 ال تترهل وتتملل على الكرسً. .2

 ال تدخن. .3

 ال تحلف. .4

 ال تنتقد أصحاب العمل السابق. .5

 ال تقاطع الكالم. .6

 

 معظم أصحاب العمل يحبون (7)

 األشخاص الذٌن ٌنصتون. .1

 األشخاص الذٌن ٌدعمون اجاباتهم بؤمثلة. .2

 األشخاص الذٌن ٌوجزون ما ٌجب إٌجازه .3

 األشخاص الذٌن ٌؤتون للمقابلة مستعدٌن. .4

 األشخاص الذٌن ٌبدون واثقٌن. .5
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                    الثانًالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 8الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، ، تٌسيق :  REAMA إعداد : 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 هناك العدٌد من المدارس التً تقدم كل منها مجموعة من الخصائص التً تمٌز هذه الشخصٌة، وهً:

  بعد المقابلة، اجلس واكتب رسالة شكر مختصرة للشخص الذي أجرى معك المقابلة. اشكرهم على وقتهم وكرر رغبتك

 الشدٌدة فً قبول العرض.

  حاول أن تتعلم أكبر قدر ممكن من 

 مدرسة السمــات (1

 المدرسة المعاصرة (2

 المدرسة السلوكية (3

 المدرسة البيئية (4

 

 مدرسة السمــات .1

تلك مجموعة من الخصائص الشخصٌة التً تمكنه من إدارة المنشؤة بنجاح. تقوم هذه المدرسة على فرضٌة أن رائد األعمال هو شخص ٌم

كما أثبتت العدٌد من الدراسات التً اجرٌت فً هذا المجال أنه ال ٌمكن أن تجتمع كل تلك السمات فً شخص واحد، إنما هناك اختالف واسع 

 وكبٌر بٌن األشخاص.

 المدرسة البيئية .2

األعمال ترتبط كثٌراَ بالبٌئة وما تحتوٌه من عوامل خارجٌة. لذا فإن العوامل االجتماعٌة تإمن هذه المدرسة بؤن خصائص رائد 

والدٌموجرافٌة تلعب دوراَ رئٌسٌاَ فً تحدٌد سلوك وشخصٌة رائد األعمال، وقد اقترحت هذه المدرسة عدة عوامل تإثر فً بناء شخصٌة 

 السرة، والتعليم.، وهي ثقافة، وبيئة، والحراك الجتماعي، ورائد األعمال

 المدرسة السلوكية .3

ٌرى أنصار هذه المدرسة أن سلوك رائد االعمال ال ٌعتمد على مجرد وجود سمات شخصٌة لدى الفرد، ولكنه ٌرتبط بؤداء الوظائف اإلدارٌة 

والمهارات السلوكٌة والتً  بشكل فعال. لذا فإن أداء ونجاح رائد األعمال ٌعتمد على عمله داخل المنظمة، وامتالكه لمجموعة من السمات

 مهارات تفاعليه، ومهارات تكاملية.وقد صنفت تلك المهارات إلى نصفين هما: ٌستثمرها لصالح تطوٌر العمل. 

 المدرسة المعاصرة .4

 عاملين رئيسيين:وهً تإكد على أن سلوك رائد األعمال ناتج من 

 بالفرصة، والناتج عن التفاعل بٌن سمات الشخصٌة للمبدع، والقوى البٌئٌة المإثرة.اإلحساس  .1

 استغالل الفرصة والذي ٌتطلب امتالك العدٌد من المهارات الالزمة إلدارة الموارد المتاحة. .2
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 الوحـدة الثالثة: االبداع واالبتكار

  االبداع واالبتكار اوالا / 

  سمات المبدع ثانٌاا / 

  عوائق االبداع واالبتكار ثالثا / 

 

 اوالا/ االبداع واالبتكار 

  :هناك مدخالن لتعرٌف اإلبداع

 المدخل األول

 ٌرى أن االبداع عبارة عن عملٌة فكرٌة ذهنٌة.

   George Knellesتعرٌف

 ."" إعادة ترتٌب ما تعرفة وما ال تعرفه بهدف الوصول الى ما ال تعرفه اإلبداع هو

 :تعرٌف القاموس اإلنجلٌزي

 "نشاط انسانً ٌقدم أفكار أو معارف أصلٌة بشكل متكرر من خالل مجموعة من البٌانات لتقدٌم نتائج متفردة"

 

 المدخل الثانً

 األبداع هو تحقٌق إنتاج جدٌد وذو قٌمة

 ف روشكا:تعرٌ

 .االبداع هو النشاط أو العملٌة التً تقود إلى انتاج ٌتصف بالجودة واالصالة والقٌمة من أجل المجتمع

 

 .المبدع هو الذي ٌملك مجموعة من السمات أو القدرات التً ٌظهر تأثٌرها فً سلوكه ٌرى علماء النفس ان

 :وتتشعب هذه السمات بحٌث ٌظهر العدٌد منها على

  الشخصٌةالصفات. 

 طرٌقة التفكر. 

 أسلوب التعامل مع األشٌاء. 

 إن الصفات الشخصٌة أو السلوكٌة ٌتفاوت مداها من شخص إلى آخر.

 ثانٌاا/ سمات المبدع 

 االبداع مهارة ٌمكن تحفٌزها لدى الشباب بوسائل وأسالٌب مختلفة.
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 سمات المبدع

 الطالقة  .1

 المرونة  .2

 للمشاكل الحساسٌة  .3

 األصالة  .4

  االتجاهمواصلة  .5

  الطالقة: .1

 القدرة على إنتاج عدد انتاج كبٌر من األفكار فً فترة زمنٌة محددة.

 أنواع الطالقة:

  :نسبة تولٌد كمٌة من األفكار فً زمن معٌن، أي غزارة األفكار.الطالقة الفكرٌة 

  :لى بناء أكبر عدد من الجمل ذات المعانً المختلفة.هً قدرة الفرد عالطالقة التعبٌرٌة أو اللغوٌة 

  :وهً القدرة على إكمال العالقات مثل إٌجاد المعنى المعاكس.الطالقة الترابطٌة 
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 المرونة:  .2

 هً القدرة على التفكٌر فً بدائل أخرى متعددة

 أنواع المرونة:

 لى فئة أو مظهر بعٌنه.: قدرة الفرد على إعطاء استجابات متنوعة تنتمً إمرونة عفوٌة تلقائٌة 

 : استعماالت كوب الشاي لشرب الماء وشرب العصٌر.مثال

 استجابة الفرد بحٌث ٌقوم ببعض التغٌرات فً طرٌقة االستعمال أو تغٌرات فً االستراتٌجٌة أو فً تفسٌر مرونة تكٌفٌة :

 المهمة.

 : استعماالت كوب الشاي إناء للزهور.مثال

 هناك عدد من الصفات التً تظهر على شخصٌة المبدع:

o ال ٌحب القواعد واألنظمة 

o غٌر متعصب  

o .لنظر إلى المشاكل من زواٌا مختلفة 

 

 الحساسٌة للمشاكل: .3

o .المبدع لدٌه إحساس مرهف للتعرف على المشكالت فً الموقف الواحد 

o .المبدع ٌرى فً األشٌاء ما ال ٌراه الشخص اآلخر 

o  المبدع إلى األشٌاء من زواٌا متعددة ومبتكرة وٌفكر بعمق وشمولٌة.ٌنظر 

 سمة الحساسٌة للمشكالت تنعكس من خالل مجموعة من الصفات:

o .حب التأمل 

o القدرة على تحمل المسؤولٌة 

o القدرة على التحلٌل واالستدالل 

  

o .ٌفضل التنافس على التعاون 

o  كانت معقدة. شكالت مهماالممستعد لحل 
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 االصالة:  .4

o .إنتاج ما هو غٌر مألوف 

o  .المبدع ال ٌكرر أفكار اآلخرٌن 

o .ٌنفر من حلولهم التقلٌدٌة للمشاكل ألن أفكاره متجددة وغٌر مألوفة 

 وٌمكن تنمٌة األصالة من خالل: 

o .التفكٌر فً التتابعات المستقبلٌة لحدث ما 

o ولٌد األفكار والتوقعات المترتبة على ذلك الحدثت 

 

 

 

 األصالة تؤكد وجود عدد من الصفات التً ٌمكن أن ٌتحلى بها المبدع:

o .ٌقترح حلول غٌر مألوفة 

o مستقل 

 

o .ٌحب التغٌٌر والتجدٌد 

o .ٌحب المجازفة والمخاطرة 

 

 

 مواصلة االتجاه: .5

أن الشخص المبدع لدٌه القدرة على التركٌز لفترات طوٌلة فً مجال اهتمامه بالرغم من المشتتات والمعوقات التً تثٌرها أي 

 المواقف الخارجٌة والتً تحدث نتٌجة لتغٌر فً مضمون الهدف.
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 أهم الصفات التً تنعكس على شخصٌة المبدع من هذه السمة:

  

 

 ثالثا/ عوائق االبداع واالبتكار 

 عوائق االبداع:

o قد تكون ظاهره أو غٌر ظاهره 

o ناتجة من البٌئة أو بفعل صفات خلقٌة لدى اإلنسان 

 عــوائق اإلبداع ثالث أنواع:

 

 حاذر من االٌحاءات السلبٌة:

 

 إدوارد دوبونو.-  تجاوز االنتقاد والتفكٌر السلبً أنظر إلى األشٌاء من زاوٌة أنها مختلفة وممتعة ولٌست أنها جٌدة أو سٌئة.
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 الوحدة الرابعة

 حول أفكارك إلى مشروعات

 لموضوعات الهامة التالٌة : هذه الوحدة اتتضمن 

 أوال/ مراحل تحوٌل الفكرة إلى فرصة.

 / تحلٌل السوق ثانٌا

  المالً لصحب المشروع/ تقٌٌم الوضع  ثالثا  

 :ال/ مراحل تحوٌل الفكرة إلى فرصةأو

  الفكرة تولٌد 

  عن الفكرة التعبٌر 

  الفكرة صٌاغة 

  نظرٌا  الفكرة تقٌٌم 

  الفكرة حسابٌاً تقٌٌم 

  الفكرة أختٌار 

 

 :تولـــٌد الفكرة (1)

 ٌمكن التوصل إلى فكرة مشروع جٌدة من خالل طرح أسئلة واإلجابة علٌها.

 األفكار إلنشاء مشروع صغٌرمصادر 

 تحمً المستثمر من أي قرار متسرع.كلما زاد عدد األفكار التً ٌفكر بها رائد األعمال كلما كان ذلك األفضل، ألن كثرة األفكار 

 

 األفكار الممتازة ممكن أن تؤتً من:

 .المجموعات التً تضم األشخاص مع بعضهم والمعلمٌن 

 زٌارة الشركات األخرى 

  المالحظات الخاصدفتر 

 من أهم المصادر ألفكار إنشاء المنشآت الصغٌرة:

 الخبرة الشخصٌة لها دور كبٌر فً اإلٌحاء بأفكار لمشروعات ناجحة. -1
 إن فكرة أي مشروع ٌمكن أن تنشأ مما ٌسمى برأسمال البشري. -2
 الخبرة السابقة للمستثمر سواء خبرته التعلٌمٌة، أو العلمٌة، والتدرٌبٌة. -3
 والتدرٌب الذي ٌتلقاه الشخص لشحذ وصقل مهاراته فً التفكٌر اإلبداعً.التعلٌم  -4
 المصادر الرسمٌة كالكتٌبات واألدلة التً تصدرها المؤسسات ذات العالقة. -5
 المعرفة بالعالقات الصناعٌة داخل قطاع الصناعة. -6
 الحاجة فً السوق -7
 التقلٌد والمحاكاة. -8
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 :التعبٌر عن الفكرة (2)

 وٌمكن من خالل:الفكرة للمتلقٌن بشكل سلٌم، ٌعنً القدرة على إٌصال 

 التعبٌر الشفوي .1

 الطالقة، الوضوح، التشوٌق، اإلقناع

 تعبٌر تحرٌري: .2

 البالغة، الوضوح، حسن العرض، الترابط، التسلسل، المعلومات الكافٌة

 :عرض الفكرة (3)

 التالٌة:بحٌث تستوفً الشروط أي أن تكون قادرا  على عرض أفكار قابلة للتحوٌل إلى مشروع 

 Specificواضحة ومحددة  -1

 Measurableقابلة للقٌاس  -2

 Attainableممكن تحقٌقها  -3

 Realisticواقعٌة  -4

 Timelyزمنٌة  -5

 تصنٌف المشروعات:

 مشروعات خدمٌة •

 صناعٌة مشروعات  •

 مختلطة مشروعات  •

 تجارٌة مشروعات  •

 : قٌم الفكرة (4)

 :أن تكون قادراَ على تقٌٌم فكرتك ووفق معٌارٌن

 قوٌم النظري . الت1

 . التقوٌم الحسابً 2

 

 تقوٌم نظري -1

 هناك عدة معاٌٌر نظرٌة منها:

 المالٌة إلنشاء المشروعقدرتك  مدى المعٌار المالـً: (1

 توفٌر الكفاءات البشرٌة للمشروع :المعٌار البشري (2

 وجود طلب كافً فً السوق للمنتجات. المعٌار التسوٌقً: (3

 مدى حماسك ورغبتك بالقٌام بالمشروع. المعٌار الشخصً: (4

 خبراتك ومعرفتك فً مجال المشروع. المعٌار المعرفً: (5
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 تقوٌم حسابً -2

 النظري إلى حسابً، وٌتم ذلك بإعطاء كل معٌار درجة معٌنة وحساب الدرجات اإلجمالٌة لكل  قدرتك على تحوٌل التقٌٌم

 مشروع وٌكون المشروع الحاصل على أكثر الدرجات هو المرشح لالختٌار.

 ل الى فرصة خطوات التوصملخص 

 

 

 ثانٌاَ/ تحلٌل السوق

                              اخٌار فكرة المشروع وتحلٌل المشروع:

 كنقطة انطالق أساسٌة.  مبنً على ضوء نتائج تحلٌل السوق من المهم أن ٌكون اختٌار فكرة مشروع جدٌد
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 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
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 القوة نقاط  

 التمٌز بنوع الخدمة 

 التمٌز فً الجودة 

  التمٌز فً السعر 

 التمٌز بقربه من السوق 

 الضعف نقاط   

 انخفاض مستوى الجودة 

 ارتفاع التكلفة 

 االعتماد على مورد واحد 

 عدم توفر المهارات الالزمة 

 والمكاسب المتوقع المنافع  

 خروج بعض المنافسٌن من السوق 

 االستفادة من تطور أو ابتكار او اكتشاف معٌن 

  وانشطة جدٌدةالتوسع فً مشروع لٌشمل مجاالت 

 النجاح فً الدخول ألسواق جدٌدة غٌر األسواق التقلٌدٌة 

 أو التهدٌدات القٌود  

 ظهور منافسٌن جدد 

 ظهور سلع بدٌلة 

 اختفاء سلعة مكملة 

 االعتماد على عمالة من جنسٌة واحدة 

 نتٌجة المفاضلة فً تحلٌل السوق

 ستكون بٌن ٌدٌك المعطٌات التالٌة:

 عدد محدد من المشروعات التً تم إعطائها األولوٌة .1

 نقاط قوة خاصة بكل مشروع .2

 نقاط ضعف خاصة بكل مشروع .3

 الفرص الخاصة بكل مشروع .4

 التهدٌدات الخاصة بكل مشروع. .5
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 المفاضلة: مستوٌات

 المفاضلة على مستوى جمٌع المشروعات:

 المشروعات التً تجاوزت المفاضلة بنجاح.أي المفاضلة بٌن 

 المفاضلة على مستوى المشروع الواحد:

 أي المقارنة بٌن نقاط القوة والضعف وبٌن الفرص والتهدٌدات لكل مشروع على حده.

 المشروع لصاحب المالًثالثاَ/ تقٌٌم الوضع 

 لتقٌٌم وضعك المالً الشخصً البد من معرفة وتحدٌد اآلتــً:

 المتوفر لدٌك حالٌا، أو ٌمكن توفٌره ذاتٌا.المبلغ  .1

 الكٌفٌة التً ٌمكنك من خاللها تقٌٌم وضعك المالً. .2

 المبلغ الذي ٌمكنك تأمٌنه من المصادر المختلفة. .3

 المتوفر لدٌك حالٌا، أو ٌمكن توفٌره ذاتٌا.المبلغ  (1

 .ٌتضمن هذا المبلغ ما لدٌك حالٌا وما ٌمكن توفٌره ذاتٌا بتحوٌل بعض الممتلكات الخاصة إلى نقدٌة 

 النقود، االدخارات، السندات، األراضً، العقارات، األسهم السٌارات...الخ تشمل : 

  سهلة التحوٌل إلى نقدٌة أكثر من غٌرها من األصول األخرى.من الطبٌعً أن تكون النقود واالدخارات، واألسهم 

 الضرورة لذلك. ال تفكر ببٌع األراضً أو العقارات أو السٌارات وتحوٌلها إلى نقدٌة سائلة إال عند 

 تقٌم وضعك المالٌة الحالً : آلٌة 

o  الخطوة األولى 

 من المصادر المختلفة قدر المبلغ المتوفر لدٌك حالٌا  

o  الثانٌة الخطوة 

 قدر الفترة الزمنٌة التً تتوقع أن مشروعك المستقبلً ٌمكنه أن ٌؤمن لك عائدا  مالٌا  

o  الثالثة الخطوة 

 انت وعائلتك للمصروف الشخصً من بداٌة االنفاق على المشروع وحتى بداٌة تحقٌق عوائد من هذا  تحتاجهقدر المبلغ الذي 
 المشروع

o  الرابعة الخطوة 

 ٌاطً الالزم لتوفٌر األمان، وتجنب المخاطر واالزماتقدر المبلغ االحت

o  ة سالخامالخطوة 

 ) مبالغ الخطوة الثالثة + مبالغ الخطوة الرابعة( -مبالغ الخطو األولى  -المبلغ المتوفر لالستثمار 
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 الفصل الخامس

 والمنشآت الصغٌرة االعمالرٌادة 

 الموضوعات الهامة التالٌة : هذه الوحدة تتضمن 

 / ماهً المنشآت الصغٌرة ؟أوالً 

 شكال القانونٌة لمنشآت األعمال األ/ ثانٌاً 

 / االستراتٌجٌات البدٌلة أمام رائد األعمال ثالثاً 

 أسباب فشل المشروعات الصغٌرة / رابعاً 

 أوالَ/ ماهً المنشاة الصغٌرة؟

 تتمٌز المنشآت الصغٌرة بسهولة التؤسٌس:

 إجراء تكوٌنها تعتبر محدودة وغٌر مكلفة 

 انخفاض المصروفات اإلدارٌة الالزمة 

 الهٌكل اإلداري والتنظٌمً بسٌط وسهل 

  إمكانٌة الدخول فٌها، مما شجع ذلك على ارتفاع نسبة نمو المشروعاتعدم وجود قٌود على 

 وهً تعتمد نمط الملكٌة المحلٌة، وخصائصه:

 تختص بملكٌتها لحصة محدودة فً السوق 

 حجم المنشؤة وأعمالها محدود 

 .ًغالبا ٌملكها اشخاص ٌقٌمون ضمن المجتمع المحل 

 أحد المعاٌٌر التً تستخدم لتعرٌف المنشؤة الصغٌرة، وهً عادة تتمٌز بالطابع الشخصً وذات رأس مال محدود. هو الشكل القانونً

  الشركة 

 الخاصة شآت المن 

  الفردٌة المنشؤة 

 المنشؤة الفردٌة: (1)

 االستثمار الذي ٌدٌره صاحبه بنفسه أو ٌستخدم غٌره لذلك، وٌكون لصاحب المنشؤة الهٌمنة الكاملة على كل نشاطه.

 المنشؤة الفردٌة:ممٌزات 

 قٌام مالك المنشؤة ببذل أقصى جهد فً عمله 

 وجود دافع إلى االبتكار والتجدٌد لدى المالك 

 وجود قدر كبٌر من المرونة فً تشغٌل المنشؤة 
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 عٌوب المنشؤة الفردٌة:

 نجاح هذه المنشؤة ٌعتمد كثٌراَ على قدرات صاحبها 

 متوقفة على حٌاة صاحبها حٌاة المنشؤة الفردٌة 

 عدم ضمان الصمود فً منافسة المنشآت الكبٌرة 

 (الشركة:2)

 المنشؤة التً ٌمتلكها أكثر من فرد واحد. 

 

 وٌمكن تقسٌم الشركات إلى نوعٌن:

 شركة األشخاص 

 شركة األموال 

 

  األشخاصشركات 

 

 

 

 

 

 

 

 العٌوب المزاٌا الخصائص النوع شكل الملكٌة

 شركات

األشخاص تقوم 

على االعتبار 

الشخصً وعلى 

الثقة المتبادلة بٌن 

 الشركاء

شركة 

 التضامن

المسئولٌة عن دٌون 

الشركة غٌر محدودة 

وتضامنٌة مع سائر 

الشركاء وتمتد إلى 

األموال الخاصة لكل 

 منهم

اإلدارة 

لشخص ٌتم 

اختٌاره 

بإجماع 

 الشركاء

 المسئولٌة عن الدٌون غٌر محدودة. -1

 الحصص فً الشركة غٌر قابلة للتداول. -2

ال ٌدخل شرٌك جدٌد إال بموافقه جمٌع  -3

 الشركاء.

الشرٌك المتضامن تاجر لذا ال ٌجوز  -4

 للموظف أن ٌكون شرٌك متضامن
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 شركـــات األمــوال 

 العٌوب المزاٌا الخصائص النوع شكل الملكٌة

شركات األموال 

تقوم على 

االعتبار المالً 

أي كل ما ٌقدمه 

كل مالك من 

 أمواله 

شركة 

 المساهمة

كل شرٌك فٌها مسئول 

بقدر حصته فً رأس 

المال، حٌث ٌقسم 

رأس مالها إلى أسهم 

متساوٌة القٌمة وقابلة 

 للتداول.

 ال عبرة لشخصٌة الشرٌك. -1

 ال تنفض بموت او افالس أحد الشركاء. -2

 فٌها محدودة. المسئولٌة -3

 ال ٌعتبر المساهم تاجرا. -4

 قابلٌة األسهم للتداول. -5

 اإلدارة: مجلس إدارة وجمعٌة عمومٌة. -6

تحتاج إلى 

إجراءات 

للتؤسٌس 

 والترخٌص

 

 المإسسة الفردٌة: (3)

 خصائص المإسسة الفردٌة:

 .المالك الوحٌد للمشروع، والمسئول األول عن اإلدارة وعن نتائجها هو المإسس 

 العٌوب المزاٌا الخصائص النوع الملكٌة شكل

الملكٌة 

 الفردٌة

منشؤة 

 فردٌة

ٌملكها شخص 

 واحد

 سهولة التؤسٌس -1

 حصول المالك على جمٌع األرباح -2

 حرٌة اإلدارة -3

 سرعة اتخاذ القرار -4

 االستقاللٌة وسرٌة العمل. -5

 المسإولٌة غٌر محدودة -1

 صعوبة الحصول على قروض. -2

 صعوبة التوسع فً العملٌات. -3

 

 ثانٌا/ األشكال القانونٌة لمنشئات األعمال:

 ً:فً المإسسة الفردٌة كشكل قانون نقاط القوة

 .ًإجراءات ترخٌص سهلة نسبٌا 

 .حرٌة اختٌار الحجم المناسب والتموٌل الالزم للمشروع 

 .حرٌة واستقالل أكبر فً اتخاذ القرارات فً إدارة وتشغٌل المشروع 

 قها المشروع.االنفراد بكل األرباح التً ٌحق 

 .نجاح المشروع ٌكون له تؤثٌر واسع النطاق على المالك 
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 ً:فً المإسسات الفردٌة كشكل قانوننقاط الضعف 

 مسئولٌات كثٌرة (1

 تحمل درجة أكبر من المخاطر بمفردك (2

 فً زٌادة رأس المالتواجه صعوبة  (3

 توقع أن ٌكون للمشروع تؤثٌر واسع النطاق علٌك فً حال تعثره (4

 أن تواجه صعوبات كبٌرة فً تكوٌن طاقم إداري. من المحتمل (5

 شركات التضامن

 خصائص شركات التضامن:

 مساهمات فً رأس المال متفق علٌها بٌن الشركاء .1

 ٌتم توزٌع األعمال والمهام بٌن الشركاء .2

 الطبٌعة االختٌارٌة فً اإلدارة  .3

 حصص الشركاء فً األرباح والخسائر متساوٌة .4

 مرتبطة بمساهمة كل شرٌك الحصص فً األرباح ولخسائر .5

 نقاط القوة فً شركات التضامن كشكل قانونً:

 سهولة نسبٌة لإلنشاء مقارنة بالشركات المساهمة .1

 مرونة فً تنوٌع الحصص فً رأس المال والمسئولٌة واألرباح. .2

 وضوح المسإولٌة المشتركة لإلدارة بٌن الشركاء .3

 المهارات.الفرصة لممارسة التخصص واالستفادة من تنوع  .4

 نقاط الضعف فً شركات التضامن:

 مسإولٌة الشركاء مسإولٌة تامة. .1

 ممارسة العمل عادة تتم من خالل اتفاقات شفوٌة. .2

 ضعف السٌطرة والرقابة على القرارات. .3

 مخاطرة كبٌرة ناتجة عن االختالف فً وجهات النظر. .4

 شركات التوصٌة البسٌطة:

 خصائص شركات التوصٌة البسٌطة:

  الشركات نوعٌن من الشركاءتضم هذه 

 له نفس حقوق وواجبات الشرٌك المتضامن فً شركات التضامن الشرٌك العام

 وهو مستثمر فً المشروع، وتقتصر مسئولٌته على المبلغ الذي استثمره فً المشروع. الشرٌك المحدود
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 نقاط القوة فً شركات التوصٌة البسٌطة كشكل قانونً:

 لشركات التضامن بالنسبة للشرٌك العام.قرٌبة من نقاط القوة  

 نقاط الضعف فً شركات التوصٌة البسٌطة كشكل قانونً:

 قرٌبة ن نقاط الضعف لشركات التضامن بالنسبة للشرٌك العام. 

 هامة ة وظحمل

  أمور نسبٌة ٌتباٌن نظامها ٌمكن التعامل مع خصائص كل شكل من األشكال القانونٌة وما ٌرتبط بها من نقاط ضعف على انها

 وتؤثٌرها من شخص إلى آخر، ومن مشروع إلى آخر ومن حالة إلى أخرى.

 ثالثاَ/ االستراتٌجٌات لبدٌلة أمام رائد األعمال

 رائد األعمال  استراتٌجٌات

  مشروع قائم شراء 

  التجاري االمتٌاز 

 بمشروع جدٌد لبدء ا 

 االستراتٌجٌات البدٌلة

 ماهً الخٌارات المطروحة أمامك لتنفٌذ شروعك؟

 م تحدٌد االستراتٌجٌة األكثر مالئمة لمشروعك.لكل استراتٌجٌة نقاط قوة ونقاط ضعف ٌجب دراستها وتحلٌلها ث 

 أوالً: شراء مشروع قائم

 القوة نقاط 

 عدم الحاجة إلى إجراءات ترخٌص جدٌدة -1

 االستفادة من طون المشروع قائما وله سوقه وزبائنه، وموردوه، وموظفوه، وٌكفً بالتالً الحفاظ علٌهم -2

 العملٌة، وٌكفً المحافظة علٌها وتنمٌتهااالستفادة مما للمشروع من خبراته  -3

 االستفادة من كون المشروع مستمرا وٌعمل دون توقف وبالتالً فإن اٌراداته ستكون مستمرة، وٌمكن تنمٌتها. -4

 االستفادة من الصورة الذهنٌة والسمعة الحسنة عن المشروع إذا أحسنت اختٌاره، وكذلك أحسنت توظٌفها واستثمارها. -5
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cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 الضعف نقاط 

 ألسباب والخفاٌا الكامنة وراء بٌع المشروع والتً قد تكون غٌر إٌجابٌة وغٌر مرضٌة.قد ٌتم تعتٌم ا -1

 قد ال تتوفر فً المشروع الخصائص والمقومات التً تبحث عنها. -2

 قد ال ٌتوافق المشروع بدرجة كبٌرة مع تصوراتك وطموحاتك للمشروع المستقبلً. -3

 قد تكون موقع المشروع غٌر مالئم لظروفك وتوجهاتك -4

 د ٌتطلب التصمٌم المعماري واإلنشائً للمبنى تغٌرات جوهرٌة مكلفة.ق -5

 ألن السعر الذي سٌطلبه البائع سٌتضمن حق الملكٌة والشهرةقد تكون تكلفة الشراء مرتفعة  -6

 

 ثانٌاً: االمتٌاز التجاري.

  االمتٌاز( الحق فً انتاج وبٌع وتوزٌع أو تسوٌق طرٌقة فً التجارة تقوم من خالله شركة )مانحة االمتٌاز( بمنح اآلخرٌن )مشترى

 منتجات أو خدمات الشركة األصلٌة

  ًبما فً ذلك قٌام الشركة المشترٌة لالمتٌاز باستخدام اسم الشركة مانحة االمتٌاز وعالمتها التجارٌة وسمعتها واجراءاتها وتقنٌتها ف

 البٌع.

 االمتٌاز مزاٌا 

 ٌاز باإلعالن والتروٌج العام للمنتجمساهمة مانح االمت 

 االستفادة من قوة العالمة التجارٌة فً جذب العمالء 

 شراء المنتجات والمواد والمعدات والخدمات بؤسعار مخفضة من مانح االمتٌاز 

 إمكانٌة الحصول على التموٌل بالتقسٌط 

 توفٌر دعم والتدرٌب المستمر 

 االستفادة من خبرة مانح االمتٌاز 

 االمتٌاز عٌوب 

  الممنوح بشراء بعض المواد والمنتجات والخدمات من مانح االمتٌازإلزام 

 محدودٌة التصرف بالملكٌة بسبب شروط مانح االمتٌاز 

 ضرورة دفع قٌمة االمتٌاز من المبٌعات مما ٌقلل الربحٌة 

 موقف مانح االمتٌاز أقوى عند التعاقد 

 التقٌد بتعلٌمات وشروط المانح 

 اقع أخرى ٌإثر على سعة الممنوح.أداء الممنوحٌن لالمتٌاز فً مو 
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                    الخامسالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 7الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  وإعداد 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 القوة نقاط 

 االستفادة من حصة سوقٌة ومنطقة تسوٌقٌة وسوق محدد -1

 مثل:االستفادة من مزاٌا منح االمتٌاز  -2

 الدعم الفنً الذي ستقدمه لك الشركة المانحة -أ 
 الخبرات التً ستقدمها لك الشركة المانحة -ب 

 المانحةالخدمات التً ستقدمها لك الشركة  -ج 

 الحمالت اإلعالنٌة التً ستقدمها لك الشركة المانحة -د 

 الضعف نقاط 

 ٌتطلب حق االمتٌاز إجراءات قانونٌة وإدارٌة تتجاوز حدود الدولة الواحدة -1

 ٌشترط حق االمتٌاز عادة تؤمٌن مبالغ نقدٌة بمثابة ضمان للشركة المانحة -2

 ٌتضمن حق االمتٌاز عادة حد ادنى من العملٌات أو الكمٌات -3

 بصورة كبٌرة فً الوعود واالمنٌات التً تقدمها لك الشركة المانحة قد ٌبالغ -4

 التقٌد بحدود السوق وال ٌجوز لك تجاوز ما تم تحدٌده لك -5

 ارتباط حق االمتٌاز بفترة زمنٌة محددة -6

 

 ثالثا: البدء بمشروع جدٌد

 القوة نقاط 

 ونسبة نجاحه قبل البدء بتنفٌذه جدواهوتحدٌد لدٌك فرصة إلعداد دراسة تفصٌلٌة متكاملة عن المشروع  -1

 ٌمكنك اختٌار المشروع المتوافق مع إمكاناتك المالٌة والفنٌة -2

 ٌمكنك اختٌار المشروع المتوافق مع خبراتك مإهالتك ورغباتك -3

 ٌمكنك اختٌار الموقع المالئم للمشروع -4

 ٌمكنك السٌطرة على الجوانب والمواقف والمستجدات المتعلقة بالمشروع -5

 لدٌك الفرصة الختٌار المشروع الجدٌد الذي طالما خططت له وبحثت عنه -6

 

 الضعف نقاط 

 ٌتطلب الكثٌر والمزٌد من الوقت والجهد -1

 دراسات تفصٌلٌة مسبقة إلجراءٌتطلب تكالٌف عالٌة  -2

 عادة ٌحتاج إلى فترة قد تكون طوٌلة لٌبدأ بعدها بتحقٌق اإلٌرادات المستهدفة -3

 النقدي لتوفٌر األموال الكافٌةقد ٌحتاج إلى قدر كبٌر من السٌولة  -4

 ٌرتبط بجهد وتكلفة تؤمٌن الموارد واالمدادات الفنٌة والمعلوماتٌة والبشرٌة المناسبة -5

 ٌرتبط بدرجة عالٌة من اإلحساس بالخطر وعدم األمان. -6

31

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


                    الخامسالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 8الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  وإعداد 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 بعد اختٌار حد االستراتٌجٌات هل أقوم بالعمل بمفردي أم أعمل بمفردي أم أعمل مع شرٌك؟

 القوة للشراكة نقاط 

 إمكانٌة أن ٌتمتع المشروع بؤغلب مزاٌا المشروع القائم إذا ما أحسن استخدامها -1

 المشروع وتوزٌعها على أكثر من شرٌك ةالمالٌة علٌك، حٌث ٌتم تجزئة قٌمٌساهم فً تخفٌف األعباء  -2

 االستفادة من تنوع الخبرات وتكامل المهارات والقدرات -3

 لتوزٌع العبء اإلداري على الشركاء، واالستفادة من مزاٌا العمل كفرٌقتوجد فرصة  -4

 الضعف للشراكة نقاط 

 احتماالت ومخاطر حدوث خالف بٌن الشركاء -1

 احتمال المبالغة من جانب المالك األول فً تقدٌر القٌمة الحقٌقة للمشروع لغرض تحقٌق أرباح عن نقل جزء من الملكٌة -2

 تضٌٌق هامش الحرٌة الالزمة التخاذ قراراتك -3

 ٌكون موقع المشروع غٌر مالئم لظروفك وتوجهاتكقد  -4

 قد ٌتطلب التصمٌم المعماري واالنشائً للمبنى تغٌرات جوهرٌة مكلفة  -5

 قد تكون تكلفة الشراء مرتفعة ألن السعر الذي سٌتطلبه البائع سٌتضمن حق الملكٌة والشهرة -6

 

 % من المشروعات الجدٌدة تفشل60

ت أن أصحابها ٌحبون وٌقتنعون بالفكرة إلى الحد الذي ٌجعلهم ٌإمنون بنجاحها عاطفٌاً ولٌس عملٌاً تكمن أكبر مشكلة فً فشل المشروعا 

 واقتصادٌاً.

 كٌف ٌمكن أن تتجنب الفشل؟

 .الفشل لٌس عٌباً واالخفاق لٌس النهاٌة 

 .قد ٌفشل رائد األعمال لكنه استفاد كثٌراً من ذلك الفشل 

  كٌف الوقوع فٌه.ولوال وجود الفشل لما استطعنا معرفة 

 اقتراحات لعالج أسباب فشل المشروعات الصغٌرة:

 اعرف مشروعك بعمق 

 ضع خطة عمل 

 أدر مصادر التموٌل 

 أفهم القوائم المالٌة 

 تعلم إدارة األشخاص بنجاح 

 .اهتم بنفسك 
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                    الخامسالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 9الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  وإعداد 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 افهم مشروعك بعمق

 من المهم بناء الخبرة والمعرفة المناسبة للنشاط

 :حٌث ٌنصح المستثمر من البداٌة 

 بتحصٌل المعرفة الالزمة عن القطاع الذي سٌتم االستثمار فٌه 

 جمع كل المعلومات الالزمة 

 االطالع على المصادر المكتبٌة المختلفة كالمجالت 

 االتصال بالموردٌن والعمالء والهٌئات التجارٌة 

 

 تطوٌر خطة عمل مالئمة

 ٌعد أمراً مهماً: Business planاعداد خطة عمل 

 عمل:من فوائد خطة ال 

 تساعد على تمهٌد طرٌق النجاح 

 .تعد وسٌلة للمقارنة وقٌاس اإلنجازات الحقٌقة 

 تساعد رائد االعمال فً التؤكد من صحة الفروض 

 تساعد فً مواجهه الصعوبات والتحدٌات 

 اإلجابة على أهم األسئلة قبل االستثمار 

 

 إدارة مصادر التموٌل

 تطوٌر نظام عمل:

 المالٌة: أفضل وسٌلة لمواجهة الصعوبات 

 ًالمحافظة على الرقابة فً االستثمار ومركزها المال 

 الحصول على رأس مال تؤسٌسً جٌد 

 

 فهم القوائم المالٌة

 من متطلبات النجاح األساسٌة فً أي مشروع:

 بناء المفاهٌم البسٌطة للمحاسبة والتموٌل للتؤكد من صحة االستثمار 

 لمشروعالتعرف على المشاكل التً ٌمكن أن ٌتعرض لها ا 

 .انخفاض المبٌعات، تدهور األرباح، ارتفاع الدٌون.... وهكذا 
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                    الخامسالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 11الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  وإعداد 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 

 إدارة األشخاص بنجاح 

 من متطلبات المشروع الناجح، إدارة األشخاص:

 :كفاءة األشخاص هً التً تحدد مدى نجاح المشروع 

 استقطاب كفاءات متدربة 

 تقدٌم حوافز مالئمة 

 

 اهتم بنفسك

 سالمتك واهتمامك وتمتعك بصحة جٌدة: 

 :معالجة أي ضغوط ٌتعرض لها رائد األعمــال 

 أهم ما ٌتملكه المستثمر هو وقته 

 من المهم إدارة هذا الوقت بنجاح 

 عزٌمة وإصرار وصبر 

 

ًٌجب أن ٌكون احساسك اٌجابٌاً مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحدٌات، ومهما كان المإثر الخارج
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                    السادسالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 1الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  وإعداد 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 الىحدة السادسة 

 دراسة جدوي المىضىع

 هذه الىحدة المىضىعات الهامة التالية تتضمن 

 / جدوى المشروع الصغٌر أوال

 مراحل الجدوى االقتصادٌة األولٌة؟/  ثانٌا  

 / اختٌار موقع المشروع  ثالثا

 

 أوال/ جدوى المشروع الصغٌر

 ماذا نقصد بالجدوى االقتصادٌة؟ 

 تهدف إلى ما ٌلً:دراسة أولٌة للمشروع الجدٌد  هً

 .التؤكد من أن فرصة االستثمار فً المشروع مشجعة 

 .التؤكد من أن فكرة المشروع ال تتعارض مع القوانٌن الرئٌسٌة 

 .التؤكد من توفر الموارد المطلوبة الالزمة لتنفٌذ المشروع 

 .التؤكد من المكان المناسب لتنفٌذ المشروع 

 مراحل الجدوى االقتصادٌة األولٌة؟ثانٌاً/ 

 ماهً مراحل الجدوى االقتصادٌة األولٌة؟ 

 ٌتطلب تقدٌر حجم سوق المشروع معرفة اآلتً:

 تحدٌد وتوصٌف الزبائن )العمالء( للمشروع المقترح.(1 

 تحدٌد احتٌاجاتهم ورغباتهم، وقدراتهم الشرائٌة.(2 

 معرفة التوزٌع الجغرافً للعمالء المقربٌن.(3 

 الكمٌات المطلوبة من المنتج، واالسعار.تقدٌر (4 

 تحدٌد وتوصٌف المنافسٌن.(5 

 معرفة نقاط القوة والضعف لدى كل منافس.(6 

 تقدٌر الحصة السوقٌة لكل منافس.(7 

 معرفة المنتجات والسلع البدٌلة لمنتجات المشروع.(8 
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                    السادسالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 2الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  وإعداد 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 تحدٌد المزٌج التسوٌقً

 تحدٌد وتوصٌف المنتج أو المنتجات 

  تحدٌد مكان بٌع المنتجات 

 :تحدٌد أسعار بٌع المنتج 

  لموزع الجملة 

 لموزع التجزئة 

 للمستهلك 

  تحدٌد االلٌات إلٌصال المنتج الى المستهلك 

 ًاإلعالن والتروٌج اإلعالن 

 

 تحدٌد الخطة التسوٌقٌة

 :تحدٌد الكمٌات التً ستباع 

   شهرٌا 

   سنوٌا 

 .تحدٌد األسعار المتوقع البٌع بها 

  المحتمل.تحدٌد طرق ووسائل جذب العمٌل 

 

 تقدٌر الدخل المتوقع

 حسب:الدخل المتوقع هو قٌمة المبٌعات المتوقعة فً فترة محددة، 

  المنتج 

 سٌاسات التروٌج 

 موقف المنافسٌن 

 تقدٌر حجم المبٌعات لكل منتج على حده 

  .تختلف المبٌعات من شهر آلخر ومن فترة ألخرى 

 

 تقدٌر التكالٌف المتوقعة

 الرواتب واألجور - اإلٌجار   -     المواد األولٌة

 راتبك الشخصً  - الكهرباء  -   مصارٌف الصٌانة

 الهاتف -  مصارٌف التنقالت والسفر   -  الماء

 القرطاسٌة     -  الدعاٌة واإلعالن
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                    السادسالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 3الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  وإعداد 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 

 تقدٌر التكالٌف المتوقعة

 ٌجب أن تتضمن تكالٌف:فً إنتاج المنتج،  استستخدمهتكالٌف المواد األولٌة التً 

 الشراء والنقل والتخزٌن 

  التً تتعلق بالمواد األولٌة.وغٌرها من التكالٌف 

 

 اختٌارك للمورد أو الموردٌن

 من األهمٌة التركٌز على:

 أفضل الموردٌن 

 أفضل األسعار 

 أفضل المواصفات 

 )أفضل شروط دفع )تسهٌالت الدفع 

 أفضل شروط التسلٌم/ التورٌد 

 

 تقدٌر الربح المتوقع

 إجمالً الدخل المتوقع:الربح المتوقع ٌساوي ناتج طرح إجمالً التكالٌف المتوقعة من 

 إجمالً التكالٌف المتوقعة = الربح المتوقع –إجمالً الدخل المتوقع 

 مقدار الربح المتوقع ٌحدد نتٌجة الجدوى االقتصادٌة األولٌة للمشروع:

 :المشروع المقترح مجدي اقتصادٌاً، إذا 

 )+( كانت هذه القٌمة موجبة 

 عة.تمثل نسبة مقبولة من إجمالً التكلفة المتوق 

 :المشروع المقترح غٌر مجدي اقتصادٌاً، إذا 

 ( كانت هذه القٌمة سالبة-) 

  

 ثالثاً/ اختٌار موقع المشروع

 موقع المشروع 

 عوامل اختٌار الموقع(1 

 البدائل المتاحة الختٌار الموقع(2 

 إجراءات تحدٌد الموقع(3 
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 4الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  وإعداد 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 إجراءات تحدٌد الموقع(1 

 .تحدٌد الموقع المناسب للمشروع 

 .تحدٌد العناصر االستراتٌجٌة والمالٌة والفنٌة والتً ترتبط باستمرارٌة المنشؤة 

  المستقبلٌة وأثرها على الموقع.تحدٌد االتجاهات 

 البدائل المتاحة الختٌار الموقع(2 

  )المناطق الصناعٌة )المدن الصناعٌةIndustrial 

  مناطق وسط المدٌنةDowntown 

  المراكز التجارٌة داخل المدٌنةThe shopping centers 

 مناطق اخرى 

 عوامل اختٌار الموقع(3 

 القرب من مصادر المواد األولٌة.-1 

 القرب من المنشآت ذات العالقة بالمنشؤة-2 

 مناطق تجمع العمالالقرب من -3 

 القرب من مصادر القوة المحركة-4 

 القرب من طرق النقل والمواصالت-5 

 توافر المرافق العامة-6 

 القرب من مواقع المتعاملٌن-7 

 القرب من مصادر التموٌل -8 

 القرب من األماكن التً ٌقٌم فٌها المستهلكون-9 

 العوامل الشخصٌة.-10 

 نوع المنتجات المتوقع توزٌعها -11 

 

 القرب من مصادر المواد األولٌة.-1 

 شروع الزراعًالموقع للم 

 المشروعات الصناعٌة 

 القرب من المنشآت ذات العالقة بالمنشؤة-2 

 .فً حالة ارتباط نشاط المنشؤة بنشاط مشروعات أخرى، ٌفضل أن تقام المنشؤة فً مكان قرٌب من تلك المنشآت 

 مناطق تجمع العمالالقرب من -3 

   إذا كان عدد العمال كثٌرا 

 ًفً حالة اإلنتاج الموسم 

  اإلنتاج المتغٌر.حالة 

 القرب من مصادر القوة المحركة-4 
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 5الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  وإعداد 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 بعض المنشآت تفضل أن تكون مواقعها قرٌبة من مصادر القوى المتحركة 

 المنشؤة الصناعٌة تحتاج موقع قرٌب من خطوط الكهرباء 

 القرب من طرق النقل والمواصالت-5 

 المنشؤة وتكلفته. تتوقف أهمٌة ذلك العامل على مقدار ما ٌمثله النقل كعنصر من عناصر نشاط 

 .تفضل المنشؤة القرب من الموانئ البحرٌة أو الجوٌة أو خطوط السكك الحدٌدٌة 

 توافر المرافق العامة-6 

 توصٌالت المٌاه والمجاري والطرق المرصوفة 

 المرافق المتوافرة 

 القرب من مواقع المتعاملٌن-7 

 قطع الغٌار آلالت النسٌج ومصانع النسٌج 

 سلع بالجملةمتاجر التجزئة ومتاجر ال 

 القرب من مصادر التموٌل -8 

 .عامل مهم بالنسبة للمشروعات التً تحتاج إلى اتصاالت مستمرة مع البنوك والمنشآت المالٌة 

 القرب من األماكن التً ٌقٌم فٌها المستهلكون-9 

  وشركات )متاجر التجزئة وفروع البنوك تحدٌد الموقع المالئم للمشروعات التً تتعامل رأسا  مع المستهلكٌن

 التؤمٌن(

 نوع المنتجات المتوقع توزٌعها -10 

 o:السلع الخاصة 

 o:سلع التسوق 

 o:السلع المٌسرة 

 

 :السلع المٌسرة 

  وهً السلع التً ٌرغب المستهلك الحصول علٌها من أقرب مكان وبالتالً فإن العمالء المتوقٌن هم عدد السكان

 المقٌمٌن فً المنطقة أو العابرٌن علٌها.

 :سلع التسوق 

 اب إلى السوق للتعرف على األصناف واألنواع المتوافرة وهً السلع التً ٌكون المستهلك على استعداد للذه

 منها.

 :السلع الخاصة 

 .وهً السلع التً تحتاج إلى معرفة فنٌة عند شرائها وهً تمتاز بارتفاع ثمنها وانخفاض معدل دورانها 

 

 العوامل الشخصٌة.-11 

 قع له به صلة اثبات وثٌقة.رغبة صاحب المنشؤة أن ٌكون قرٌب من مسكنه أو فً المكان الذي نشؤ فٌه أو فً مو 
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                    السادسالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 6الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  وإعداد 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 العوامل التً ٌجب أخذها باالعتبار عند تحدٌد موقع المشروع

 مدى توفر البنٌة التحتٌة المناسبة.-1 

 إمكانٌة وتكلفة الوصول إلى السوق المستهدف لمنتجات المشروع.-2 

 الترخٌص.اشتراطات -3 

 توفٌر العمالة الالزمة للمشروع.إمكانٌة وتكلفة -4 

 اقتصادٌات شراء أو إٌجار الموقع.-5 

 إمكانٌة واقتصادٌات الوصول والتواصل مع الموردٌن للمواد والخدمات الالزمة للمشروع.-6 

 

 مدى توفر البنٌة التحتٌة المناسبة..1 

 :ٌجب تحدٌد ودراسة مدى توفر التسهٌالت الالزمة لنجاح المشروع من مكونات البنٌة التحتٌة 

 ونجاح المشروع:أمثله على تؤثٌر كفاٌة وجودة البنٌة التحتٌة على أداء 

 o.خدمات النقل وتورٌد منتجات المشروع 

 oجودة خدمات شبكة االتصاالت مع العمالء والموردٌن 

 o.انقطاع التٌار الكهربائً على عملٌة اإلنتاج 

 

 إمكانٌة وتكلفة الوصول إلى السوق المستهدف لمنتجات المشروع..2 

  األطراف التالٌة:مع ٌفترض التؤكد من سهولة واقتصادٌات الوصول والتواصل 

 oالموزعٌن للمنتج 

 oالمشترٌن للمنتج 

 o المستخدمٌن للمنتج 

 oالمستهلكٌن للمنتج 

 

 إمكانٌة واقتصادٌات الوصول والتواصل مع الموردٌن للمواد والخدمات الالزمة للمشروع..3 

 .التعامل والتواصل مع الموردٌن له تؤثٌر قوي على إدارة الوقت والجهد والتكلفة 

 

 توفٌر العمالة الالزمة للمشروع.إمكانٌة وتكلفة .4 

  ٌجب دراسة ما ٌلً:عند المقارنة بٌن المواقع البدٌلة 

 oجهد العمالة. -تكالٌف االنتقال -تكالٌف اإلسكان -تكالٌف االستقطاب واالختٌار والتوظٌف 
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                    السادسالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 7الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  وإعداد 

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 

 اقتصادٌات شراء أو إٌجار الموقع..5 

 التكالٌف األقل لتوفٌر الموقع 

 اإلمكانات المالٌة 

 الترخٌص.اشتراطات .6 

 توفر الشروط المالئمة 

 شروط وقواعد الترخٌص فً كل جهة من الجهات ذات العالقة 

 الغرفة التجارٌة الصناعٌة(  -وزارة الشإون البلدٌة  -وزارة التجارة والصناعٌة -البلدٌةمثل: )

  

 

لحظة بالٌؤستتحمل األلم ساعات ، لكن ال ترضى قد 
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                    السابعالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 1الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  إعداد و

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

  السابعةالوحدة 

 خطة العمل

 تتضمن هذه الوحدة الموضوعات الهامة التالية 

 اهً خطة العمل ؟م/  أوال

 أهمٌة خطة العمل وفوائدها /  ثانٌا  

 طة العمل عناصر خ/   ثالثا

 كتابة الخطة / رابعا  

 مجاالت خطط العمل / خامسا  

 

 العمل؟ماهً خطة  أوالً/

 خطة العمل هً:

 تساعد على جذب المال إلى عملك 

 جزء أساسً من المعلومات 

 السجل الجوهري والتفصٌلً لما سٌكون علٌه عملك التجاري 

 .وسٌلتك لتوصٌل رؤٌتك إلى اآلخرٌن 

  

 ثانٌاً/ أهمٌة خطة العمل وفوائدها.

 إقناع المؤسسات المالٌة الخارجٌة لتموٌل المشروع. .1

 رٌقة واضحة لضمان استمرار الجدوى التجارٌة.ٌحدد المستقبل بط .2

 تحدٌد حجم العمل المستهدف ونوع التموٌل. .3

 تشجع على الواقعٌة على اختٌار نوع المشروع وحجمه. .4

 تساعد على اختٌار الزبائن بشكل افضل والتعرف على السوق. .5

 تحسٌن قدرة صاحب المشروع على إدارة اعماله. .6
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                    السابعالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 2الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  إعداد و

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 ثالثاً/عناصر خطة العمل.

 التقدٌمخطاب  .1

 صفحة العنوان .2

 جدول المحتوٌات .3

 الملخص التنفٌذي .4

 نبذه عن الشركة .5

 تحلٌل المنتجات والخدمات .6

 تحلٌل السوق .7

 الخطة التسوٌقٌة .8

 نبذة عن اإلدارة والتنظٌم  .9

 الخطة المالٌة .11

 الملحق .11

 

 الملخص التنفٌذي .1

 :وٌتضمنٌغطً الملخص التنفٌذي لمحات وصور عن خطة عملك ألنه ٌظهر فً البداٌة، 

  الهدف 

  التعرٌفات 

  العامة الفكرة 

 والممٌزات ات الصف 

  المالٌة المتطلبات 

  النمو 

 

  ملخص عن الشركة: .2

 :وٌتضمنملخص موجز عن الشركة والى اٌن تتجه وتعرٌف بمشغلً الشركة، 

  األسماء 

  الخلفٌات 

  التارٌخ 

 .األهداف 

 تحلٌل المنتجات والخدمات .3

 :وٌتضمنخدمات التً تعتزم عرضها، ٌصف بالتفصٌل المنتجات أو ال

  المزاٌا 

  التكالٌف 

  الموقع 

 التقنٌة 

 .المستقبل 
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                    السابعالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 3الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  إعداد و

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 تحلٌل السوق  .4

 :وٌتضمن هذا التحلٌلحدد سوقك المستهدف وحدد كٌفٌة تقسٌم السوق الى قطاعات، 

  تحلٌلً نشاطك 

  تحلٌل السوق 

  تحلٌل العمالء 

 .تحلٌل المنافسٌن 

 

 الخطة التسوٌقٌة .5

  وتتضمن الخطة ما ٌلً:تصف فٌها منهجٌة وسٌاسات عملك، 

  التسوٌق 

  األسعار 

 التوزٌع 

  المبٌعات 

  الدعاٌة واالعالن 

 .التنبؤ بالمبٌعات 

 

 نبذة عن اإلدارة والتنظٌم واألفراد .6

  هما: نجزئٌوتتضمن تلك النبذة نبذة تغطً خلفٌات فرٌق إدارة الشركة، 

  إدارة الشركة 

 االفراد 

 

 طة المالٌة الخ .7

o الشرح المالً لؤلجزاء والقطاعات األخرى 

o تشرح من اٌن تأتً األموال الالزمة لتشغٌل النشاط 

o تتطرق الى النمو المالً المتوقع 

 الخطة المالٌة : مكونات 

o المٌزانٌة العمومٌة 

o قائمة الدخل 

o جدول التدفق النقدي 

o تحلٌل التعادل 
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                    السابعالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 4الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  إعداد و

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 / كتابة الخطة رابعا

 عند تقدٌم خطة العمل:

 ترسل لهم قبل االجتماع بوقت كاف. نٌجب أ 

  دقٌقة. 31 – 21الوقت الجٌد لعرض الخطة بٌن 

 .علٌك ان تثبت الحماس 

 .أن توضح الفرص والفوائد والمزاٌا المتوقعة 

 .استخدام المساعدات التكنولوجٌة البصرٌة 

 تفادى استخدام عبارات فنٌة 

 تجب االفراط فً التفاصٌل 

 مستعدا  للرد على األسئلة. كن 

 .ال تكن مسببا  للملل 

 خطة العمل المكتوبة كتابة جٌدة تعكس انك مهنً متكمن.

 

 / مجاالت خطط العمل. خامسا

 تتضمن عناصر الخطة المجاالت التالٌة:

 خطة المبٌعات .1

 خطة التكالٌف .2

 خطة األرباح .3

 خطة التدفق النقدي .4

 المٌزانٌة العمومٌة التقدٌرٌة. .5

 

 

 خطة المبٌعات (1

 تتضمن خطة المبٌعات:

شهر( لمدة ثالث سنوات على  12محددة )سنة موزعة على المبٌعات من المنتج أو مجموعة المنتجات المنتجة خالل فترة زمنٌة 

 األقل. 

 التً تساعد فً تحدٌد:ٌتم تقدٌر المبٌعات بناء على نتائج الدراسة التسوٌقٌة 

 المزٌج التسوٌقً للمنتجات المتوقع بٌعها 

 الكمٌات المتوقع بٌعها 

 .واالسعار المتوقعة 
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                    السابعالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 5الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  إعداد و

 حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر
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 ٌجب األخذ فً عٌن االعتبار ما ٌلً:

 فً تقدٌر الكمٌات المتوقع بٌعها والسعر المتوقع البٌع به. تجنب المبالغة 

 .أن الكمٌات المتوقع بٌعها تزداد من فترة إلى فترة أخرى وفق خطة واضحة 

 .وضع جدول خاص بتقدٌر المبٌعات ثم جدول نهائً بإجمالً المبٌعات 

 

 خطة التكالٌف (2

 وتشمل:لمنتج أو المنتجات خالل فترة خطة التكالٌف هً تفصٌالت واجمالً التكالٌف التً ستنفق على ا

 .تكالٌف المواد األولٌة 

 والتكالٌف المالٌة  تكالٌف اإلنتاج والبٌع 

 تكالٌف االستهالكات. 

 

 تكالٌف المواد األولٌة. (أ 

 تكالٌف المواد األولٌة تحدد حسب كمٌات وأسعار هذه المواد وتكالٌف النقل والتخزٌن لهذه المواد، وكمٌة االحتٌاج منها.

 

 تكالٌف اإلنتاج والبٌع والتكالٌف المالٌة األخرى تتضمن: (ب 

 تكالٌف اإلٌجار 

  والماءتكالٌف الكهرباء 

 والهاتف والصٌانة والمحروقات

 تكالٌف نقل المنتجات 

 ًالراتب الشخص 

 رواتب العاملٌن 

 تكالٌف السفر 

 

  تكالٌف الدعاٌة واالعالن 

 .تكالٌف القرطاسٌة 

 تكالٌف التامٌن 

 تكالٌف الهدر والتالف 

 تكالٌف ضرائب الزكاة 

 .تكالٌف أخرى متنوعة 

 

 تكالٌف االستهالكات. (ج 

 ً:كاآلت االستهالكاتتقدر عادة تكالٌف 

 % للمبان5ً

 % لآلالت والمعدات21

 % للتجهٌزات المكتبٌة21

 % للسٌارات21

 % نفقات ما قبل التشغٌل للدٌكورات والواجهات وقاعات العرض وغٌرها.21
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 خطة األرباحإعداد  (3

 ٌتم اعداد خطة األرباح من واقع خطة المبٌعات وخطة التكالٌف.

 

 خطة التدفق النقديإعداد  (4

 التدفق النقدي من واقع تقدٌرات:ٌتم اعداد خطة 

 .األموال الداخلة إلى المشروع 

 .األموال الخارجة من المشروع 

 شهر مثال( 12خالل الفترة الزمنٌة التً تغطٌها الخطة )

 أهمٌة خطة التدفق النقدي:

 .تحدد كمٌة األموال الداخلة للمشروع 

 تحدد كمٌة األموال الخارجة من المشروع 

 ٌة.تحدد السٌولة النقد 

 .تحدد نقاط االختناق 

 خطوات إعداد خطة التدفق النقدي:

 عن طرٌق معادلة متصلة على ثالث خطوات

 االولىالخطوة 

 تحدٌد رصٌد نهاٌة الفترة فً الصندوق، واعتباره هو رصٌد بداٌة الفترة القادمة

 لثانٌة االخطوة 

 ر المتوقعةادص+ األموال المتوقع دخولها من المى رصٌد الخطوة األول

 : وتشمل 

 .القروض والسلف فً الفترة القادمة 

 المبٌعات فً الفترة القادمة 

 محصالت المبٌعات اآلجلة السابقة 

 أموال مدفوعة مقدما  من العمالء 

 .أموال مستردة من الغٌر 

 .تسوٌة مطالبات مع االخرٌن 

 .تبرعات لصالح المشروع 

 )إجمالي التدفقات النقدية الداخلة( = 
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 الثالثةالخطوة 

 التدفقات النقدٌة الخارجة  –الرصٌد الجدٌد )من الخطوة الثانٌة(  

 : وتشمل 

 .تكلفة الشراء النقدي 

 .تكالٌف اإلنتاج والمبٌعات 

 .)تكالٌف التموٌل )تكالٌف القروض والفوائد والرسوم 

 .تكالٌف احتٌاجات المشروع من األراضً واإلنشاءات واآلالت والمعدات 

 .التدفقات النقدٌة الخارجة لتسوٌة دفعات القروض 

  مبالغ مدفوعة مقدما  للمشترٌات 

 .مبالغ مدفوعة مقدما للعاملٌن 

 .مبالغ مدفوعة مقدما لك وللعائلة 

       . مبالغ أخرى متنوعة مدفوعة مقدما 

 : وتساوي 

 الرصٌد الجدٌد للتدفقات النقدٌة

 فً السٌولة عجز   -

 ئض فً السٌولة +     فا

 

 المٌزانٌة العمومٌة التقدٌرٌة. (5

 :مثلوهً تظهر البٌانات المالٌة الخاصة 

  الموجودات والمطلوبات 

 .حالة العجز أو الفائض بٌنها 

 وعادة تعد المٌزانٌة العمومٌة التقدٌرٌة عن سنة أو عدة سنوات قادمة.

 أهمٌة المٌزانٌة التقدٌرٌة:

  وسائل الرقابة فً إدارة المشروع.وسٌلة من 

 .تعطً مؤشرا  على مدى قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته تجاه الغٌر 
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 تتضمن المٌزانٌة التقدٌرٌة ثالث مكونات هً: 

 والمطلوبات والمتداولة ، الثابتة ، الموجودات 

  

 الموجودات الثابتة (أ 

 .األراضً والمبانً واإلنشاءات 

 .اآلالت والمعدات 

 .التجهٌزات واألثاث واللوازم 

 السٌارات 

 التشغٌل. تكالٌف ما قبل 

 الموجودات المتداولة (ب 

 المخزون من المواد 

 الدٌون 

 )النقدٌة )فً الصندوق أو البنك 

 :االستثمارات المختلفة 

  شهادات 

  أسهم 

 سندات 

 المطلوبات. (ج 

 دٌون مستحقة الدفع 

 .مسحوبات من البنك غٌر مغطاة 

 .القروض والسلف طوٌلة األجل 

 .االستثمارات فً المشروع 

 .األرباح الغٌر موزعة 

 خطوات إعداد المٌزانٌة التقدٌرٌة

 عن طرٌق معادلة متصلة على ستة خطوات

 االولى الخطوة 

 التكالٌف الخاصة بالموجودات الثابتة، وتكالٌف ما قبل التشغٌل حصر 

 : وتشمل 

 ًاألراضً والمبان 

 اآلالت والمعدات 

 ًاألثاث المكتب 

 .السٌارات 

 .)تكالٌف ما قبل التشغٌل )تكالٌف البدء 
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 الثانٌةة الخطو

 قٌمة الموجودات بعد طرح االهالكات =    قٌمة االهالكات   -  نتائج الخطوة األولى                 

المخزون قٌمة    +   قٌمة التدفقات النقدٌة التً ستدخل إلى المشروع  +  )ناتج الخطوة الثانٌة( تاإلهالكاقٌمة الموجودات بعد طرح 
 مجموع الموجودات الثابتة والمتداولة )المتغٌرة(  =  قٌمة عائدات البٌع اآلجــل   +   من المواد، ومخزون البضائع الجاهزة

 الثالثة الخطوة 

 حصر قٌمة المدفوعات 

 الرابعة الخطوة 

قٌمة المدفوعات ) من الخطوة الثالثة( + رصٌد السحب على المكشوف من البنك + قٌمة الضرائب غٌر مدفوعة = إجمالً المطلوبات  

 المتداولة )المتغٌرة(.

 الخامسة الخطوة 

ذي استثمرته فً المشروع إجمالً المطلوبات المتداولة )المتغٌرة( )من الخطوة الرابعة( + قٌمة القروض طوٌلة االجل + رأس المال ال

 + قٌمة األرباح المحتجزة )غٌر موزعة( = ٌمثل مجموع المطلوبات.

 السادسة الخطوة 

 

وحشة أو غربة، فتذكر قربك من هللالو شعرت ببعد الناس عنك أو ب
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 الوحدة الثامنة

 سوق مشروعك

 تتضمن هذه الوحدة الموضوعات الهامة التالٌة 

 / ما هو التسوٌق؟ أوال

 / التعرف على المزٌج التسوٌقً ثانٌا  

 / ما هو السوق؟ ثالثا

 / سلوك المستهلك رابعا

 / تحلٌل البٌئة التسوٌقٌة ومكونات النظام التسوٌقً  خامسا

 /مقومات البٌع الشخصً سادسا  

 / أنواع العمالء.  ابعا  س

 

 أوال/ ما هو التسوٌق؟

 التسوٌق من وجهة نظرك ؟ وما ه

 النشاط الذي ٌحكم التدفق االقتصادي للسلع والخدمات للمستهلكٌن.  هو

 عناصر العملٌة التسوٌقٌة:

 إطار عملٌة التبادل 

 وجود طرفٌن 

 .كل طرف لدٌه شًء ذو قٌمة ٌقدمه لألخر 

  وجود سوق للتبادل 

 لطرفٌن الحرٌة فً القبول أو الرفضلدى ا 
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 ماذا نقصد بالتسوٌق؟

 التسوٌق هو النشاط المتعلق بما ٌلً: 

  تخطٌط 

  تنفٌذ 

  خلق 

  تسعٌر 

 تروٌج  

 .وتوزٌع األفكار أو السلع أو الخدمات 

 ماذا تبٌع لآلخرٌن؟

 :المنافع 

 ٌل؟ طعام، أداء ممٌز، توفٌر نقود، سعادة أوالد، صحة""المكافؤة التً ٌحصل علٌها العمٌل من شراء المنتج، أي ماذا ٌرٌد العم 

 تذكر دائما  أنك تسوق المنفعة وال تسوق المنتج ذاته.

 ثانٌاً/ التعرف على المزٌج التسوٌقً

 (: 4psماذا نقصد بالمزٌج التسوٌقً؟ مجموعة من األنشطة المتكاملة والتً ٌمارسها المسوق بهدف تلبٌة احتٌاجات العمالء )

 Product  المنتج 

 Price التسعٌر 

 Place  المكانالتوزٌع أو 

 Promotion التروٌج 

 (product)أوالً: المنتج 

 السلعة أو الخدمة أو الفكرة التً تقدمها لعمالئك. :التعرٌف 

 ٌتكون من كافة المنتجات التً تنتجها أو تبٌعها المإسسةالمنتجات : مزٌج 

 عل المنتج مختلف عن منتجات المنافسٌن.استخدام المإسسة لشعار أو رمز أو اسم لج: التمٌٌز 

 كلمات أو ارقام تدل على المنتج. :المنتج أسم 

 استخدام شكل أو رمز :المنتج عالمة 

 اسم العالمة التً تتمتع بحماٌة القانون. :التجارٌة العالمة 
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cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 

 ٌمارس التغلٌف دورا  تروٌجٌا بالغ األهمٌة حٌث:  :التغلٌف 

  ٌجذب انتباه المستهلك 

  منتج من أي تلف ٌحمً ال 

 ٌسهل حمله ونقله واستخدامه 

 وتشمل:ٌشٌر إلى المعلومات التً توضع على غالف المنتج، : التبٌٌن 

 تارٌخ اإلنتاج 

 تارٌخ انتهاء الصالحٌة 

 مكونات المنتج 

 اسم الشركة 

 بلد الصنع 

 مقاٌٌس المنتج 

 توضٌح كٌفٌة استخدامه 

 (priceثانٌاَ: التسعٌر )

 ن بٌع وحدة واحدة من المنتج. االٌراد م السعر هو

 أهداف عملٌة التسعٌر:

 االستمرار فً السوق وعدم الخروج منه 

 زٌادة الحصة السوقٌة للمنتج 

 تحقٌق مستوى معٌن من الربح 

 خلق انطباع بجودة المنتج وتمٌزه 

 طرٌقة التسعٌر المالئمة لصاحب المشروع الصغٌر:

 التسعٌر بنسبة مضافة للتكلفة 

  عائد المخططالتسعٌر بضمان 

 األسعار التروٌجٌة 

 األسعار الرائدة 

 األسعار ذات األرقام الفردٌة او الزوجٌة 

 .أسعار التفاخر 

 

53

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


                    الثامن الموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 4الصفحة علين عي بعد                                                                                              الت –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 
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 ٌمكن الدخول إلى السوق األول عن طرٌق:

 .أسعار عالٌة لضمان ربطها بجودة معٌنه أو فئة معٌنه من العمالء 

 .أسعار مخفضة لضمان الحصول على اكبر شرٌحة من العمالء 

  تروٌجٌة، وتهدف إلى جذب المتعاملٌن ألول مرة لمعرفة منتجاتك )الخصومات، االوكازٌون ..(أسعار 

 ( placeثالثا: التوزٌع )

 األهداف الخاصة بمنافذ التوزٌع:

 التواجد 

 التروٌج 

 خدمة العمالء 

 المعلومات التسوٌقٌة 

 .التكلفة المناسبة 

 المستهلك.هو الطرٌقة التً ٌصل من خاللها المنتج إلى  التوزٌع:

 طرق التوزٌع:

  المباشر التوزٌع 

  غٌر المباشر التوزٌع 

 التوزٌع المباشر:  

 ومن امثلتها:ال تستخدم المإسسة وسطاء فً الوصول إلى عمالئها فتبٌع من المصنع مباشرة أو تبٌع من خالل متاجر تابعة لها، 

 توزٌع آلً باستخدام بطاقة االئتمان 

 )آالت بٌع السلع )بٌع المشروبات الغازٌة 

 نتتوزٌع من خالل شبكات االنتر 

 مباشر.الالتوزٌع الغٌر  

 ٌستوجب وجود شبكة توزٌع والتً ٌطلق علٌها القناة التوزٌعٌة، أي هً الطرٌق الذي ٌسلكه المنتج من المصنع حتى ٌصل إلى المستهلك.

 منافذ التوزٌع:

 المإسسات أو األفراد الذٌن تشتمل علٌهم قناة التوزٌع، والذٌن ٌساهمون فً وصول المنتج إلى العمٌل.
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 ٌاسات التوزٌع:س

 التوزٌع الشامل السٌاسة األولى:

 قائًالتوزٌع االنت السٌاسة الثانٌة:

 التوزٌع الوحٌد السٌاسة الثالثة:

 

 السٌاسة األولى: التوزٌع الشامل

 تستخدم هذه السٌاسة فً توزٌع السلع المٌسرة

  ،هً سلع واسعة االنتشار 

  مثل: المشروبات الغازٌة ومواد البقالة 

  :ٌسعى المسوق إلى 

o  تغطٌة جمٌع مناطق السوق 

o الوصول إلى أكبر عدد من العمالء 

 قائًالسٌاسة الثانٌة: التوزٌع االنت

 تناسب هذه السٌاسة توزٌع سلع التسوق

 .تقوم المإسسة بالتعامل مع عدد محدود من وسطاء التوزٌع 

 .مثل المالبس الجاهزة أو الساعات أو الجواالت 

 السٌاسة الثالثة: التوزٌع الوحٌد

 .التعامل مع وسٌط واحد أو وسٌطٌن فً كل منطقة جغرافٌة 

 توزٌع السلع الخاصة مثل السٌارات 

 (promotionعا: التروٌج )راب

 مجموعة االتصاالت التً ٌجرٌها المنتج بالمشترٌن المترقبٌن بغرض تعرٌفهم وإقناعهم بالسلع والخدمات المنتجة ودفعهم للشراء. التعرٌف:

 بهدف: 

 التـؤثٌر على اتجاهات المشتري 

 حثه على شراء المنتج 
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 أساسٌة للتروٌج: أهداف

 اإلعالم 

 اإلقناع 

 التذكٌر 

 كرار الشراءت 

 التروٌج: عناصر

  االعالن 

  المبٌعات تنشٌط 

  العامة العالقات 

 الشخصً لبٌع ا 

  النشر 

 هو اتصال تروٌجً مدفوع الثمن ٌستهدف إمداد العمالء المستهدفٌن بمعلومات تتعلق بخصائص المنتج. اإلعالن 

  اإلذاعة والتلفاز 

 المطبوعات 

 الصحف 

 المجالت 

 أدلة الغرف التجارٌة 

 لوحات اإلعالن الخارجٌة 

 البرٌد المباشر 

 مات وهداٌا كثٌرة ومتنوعة فً منافذ التوزٌعمسابقات وخصو تنشٌط المبٌعات 

  فً: األنشطة التً تمارسها الشركة فً سبٌل تكوٌن صورة إٌجابٌة عنها العالقات العامـة 

  أسواقها 

  بٌن عمالئها 

 فً المجتمع الذي تخدمه 

 ًعمٌل بشراء المنتج.بٌن رجل البٌع والعمٌل المستهدف حٌث ٌسعى رجل البٌع إلى اقناع ال تصال شخصًا البٌع الشخص 

 ٌكون: أن لبٌع إما 

 مباشر وجها  لوجه 

 من خالل الهاتف 

 البٌع ٌتطلب مهارة خاصة 

 

 

56

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


                    الثامن الموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 7الصفحة علين عي بعد                                                                                              الت –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  إعداد و

 كز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مرا
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 اتصال تروٌجً غٌر مدفوع الثمن ٌتم من خالله نشر أخبار عن المإسسة فً: النشر 

 الوسائل اإلعالمٌة المختلفة 

 مقال صحفً ٌشٌد بالمإسسة 

 تحقٌق ٌتناول إحدى الفعالٌات التً تنظمها المإسسة 

 التروٌجً المزٌج 

 

 لسوق؟/ ما هو ا ثالثا

  السوق هو:

مجموعة من المشترٌن الحالٌٌن والمترقبٌن، لدٌهم حاجات أو رغبات غٌر مشبعة، لدٌهم القدرة والرغبة فً الشراء، الذٌن ٌمكن خدمتهم 

 واشباعهم من جانب المنشؤة.

 أنواع السوق:

 أسواق إعادة البٌع 

 األسواق الصناعٌة 

 األسواق االستهالكٌة 

 األسواق االستهالكٌة

 جات لالستهالك الشخصً او المنزلًون من المشترٌن والمستهلكٌن الذٌن ٌستهلكون او ٌستفٌدون من المنتتتك

  :األسواق االستهالكٌة مثل 

 الغذاء 

 المالبس 

 األثاث 

 أجهزة المنزلٌة 
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 أسواق إعادة البٌع

 )تجار الجملة والتجزئة والوكالء( تتكون من الوسطاء الذٌن ٌقومون بشراء السلع تامة الصنع وإعادة بٌعها لتحقٌق الربح 

 تحدٌد السوق استراتٌجٌات

 )عدم التجزئة )األسواق الموحدة 

 تجزئة السوق 

 استراتٌجٌة التركٌز 

 من ركائز العمل التسوٌقً:

 مثل:ٌتركز المفهوم التسوٌقً على عدد من الركائز التً فً مجملها تحقٌق االستفادة القصوى من تطبٌقه، 

 أسس تسوٌقٌة بناء كل مشروع على 

 أصول المنشؤة لٌس لها قٌمة بدون العمالء 

 واجب المنشآة هو إجتذاب العمالء للتعامل مع منتجاتها 

 الوعد بتحقٌق اإلشباع أهم وسائل جذب العمالء 

 ماذا تقدم لك الخدمة المتمٌزة لعمالئك؟

 تؤتً بعمالء جدد 

 تزٌد من احتمال تكرار البٌع لنفس العمٌل 

 ٌع أكثر من منتج لنفس العمٌل تزٌد من احتمال ب 

 ماذا ٌرٌد منك العمٌل

   تستمع إلٌه وال تتحدث كثٌرا 

 تستطٌع أن تعرف ماذا ٌرٌد 

 تتحمل المسإولٌة فٌما ٌتعلق بمشكالته 

 تنتبه إلى التفاصٌل الدقٌقة 

 الخدمة المتمٌزة 

 تهتم باألساسٌات والتفاصٌل 

 االبتسامة وكلمة الشكر والتقدٌر 

 تهتم بوقته وماله 

 تضع نفسك مكانه فً كل لحظة 
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 كٌف تحقق خدمة متمٌزة لعمالئك؟

 أنصت إلى عمالك 

   حل مشاكلهم فورا 

 قدم لهم االرشادات 

 تابعهم بعد عملٌة البٌع 

 تحدث معهم بكل ود 

 تجنب ما ٌغضبهم 

 كن صادقا معهم 

 ال تحاول ابتزازهم 

 ال تحاول استدراجهم لما ال ٌرغبون 

 .خالف قاعدة البضاعة المباعة ال ترد وال تستبدل 

 محظورات هامة ٌجب تجنبها

 المحظورات العناصر

 تقلٌد منتجات اصلٌة .1 المنتج

 انتاج منتجات تلحق اذى بالعمالء .2

 تغلٌف المنتج فً عبوات تضر بالبٌئة وبصحة العمالء .3

 عدم كتابة شهادة ضمان بخط واضح .4

 التغٌٌر فً تارٌخ الصالحٌة .5

 ابة معلومات كافٌة على العبوة بشؤن المنتج.عدم كت .6

 التمٌٌز فً السعر بٌن مستهلك واخر. .1 التسعٌر

 تقدٌم خصومات بطرٌقة عشوائٌة .2

 المغاالة فً تسعٌر المنتج. .3

 خداع العمالء بتروٌج معلومات غٌر حقٌقٌة أو مبالغ فٌها عن المنتج. .1 التروٌج

 اإلعالن عن تخفٌضات وهمٌة فً األسعار. .2

 عن مسابقات وهمٌة اإلعالن .3

 التفرقة بٌن الوسطاء دون وجود معاٌٌر واضحة .1 التوزٌع

 الضغط على الوسطاء لشراء منتجات بطٌئة التصرٌف مع المنتجات الرائجة. .2

 طلب مقابل تقدٌم خدمة ما للعمالء أو تحمٌل تكلفة الخدمة على سعر المنتج. .1 خدمة العمالء

 ستغناء عنها او عدم تقدٌمها بالشكل المطلوب.اعتبار ان خدمة العمالء تكلفة ٌنبغً اال .2
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 رابعا/ سلوك المستهلك

أن تشبع سلوك المستهلك: النمط الذي ٌتبعه المستهلك فً سلوكه للبحث أو الشراء أو االستخدام أو التقٌٌم للسلع والخدمات واألفكار التً ٌتوقع 

 حاجاته ورغباته.

 المراحل إلى نقطة الشراء:

 :مرحلة الشعور بالحاجة أو الشعور بمشكلة.  المرحلة األولى 

 :مرحلة البحث عن المعلومات المرحلة الثانٌة 

 :تقٌٌم البدائل المرحلة الثالثة 

 :الشراء المرحلة الرابعة 

 :التقٌٌم بعد الشراء المرحلة الخامسة 

 تجزئة السوق: 

 حٌث خصائص هإالء العمالء واحتٌاجاتهم.هو تقسٌم السوق إلى عدة قطاعات من العمالء، لتمٌٌز كل قطاع عن اآلخر من 

 مزاٌا تجزئة السوق:

 إمكانٌة التحدٌد الدقٌق لحاجات ورغبات المستهلكٌن 

 وبالتالً تحدٌد المنتج المناسب 

 إمكانٌة تصمٌم المزٌج التروٌجً المناسب 

 .ٌحقق للمإسسة أفضل تخصٌص لمواردها 

 شروط تجزئة السوق:

 خصائص مشتركة قابلة للقٌاس 

  منفعة تفوق تكلفة التجزئةتحقٌق 

 فً البداٌة

 عزٌزي رائد االعمال كٌف تطبق مفهوم تجزئة السوق فً بداٌة عمل مشروعك الصغٌر؟

 انت غٌر قادر على معرفة زبائنك 

 انت ال تمتلك قاعدة من العمالء 
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 المصادر 

 ٌمكنك ان تستعٌن بالمصادر التالٌة فً معرفة عمالئك:

  زبون.زٌارة محالت منافسٌن بصفتك 

 اجمع معلومات عن المجال الذي تعمل فٌه من الغرف التجارٌة 

  إقراء المطبوعات والمجالت 

 تابع إعالنات منافسٌك 

 قم بزٌارة المعارض التجارٌة 

 استخدم خبرتك ومعرفتك بمجال عملك 

 استعن بخدمات مإسسات البحوث 

 خامسا/ تحلٌل البٌئة التسوٌقٌة ومكونات النظام التسوٌقً 

 لبٌئة التسوٌقٌةتحلٌل ا

 بٌئة داخلٌة 

 بٌئة خارجٌة 

 البٌئة التسوٌقٌة

 هً كافة األفراد والمنشآت فً محٌط األعمال والتً تإثر فً المنشاة سواء كانت من خارج المنشاة أو من داخلها.

 البٌئة الخارجٌة 

 الموردٌن، الوسطاء، السوقصغرى : بٌئة 

 عوامل اجتماعٌة وثقافٌة، عوامل تكنولوجٌة، عوامل قانونٌة.عوامل اقتصادٌة، عوامل طبٌعٌة،  : ىكبربٌئة 

 البٌئة داخلٌة:

 المواد التكنولوجٌة 

 الموارد البشرٌة 

 المواد المالٌة 
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 المتغٌرات االجتماعٌة والثقافٌة:

 الخصائص الدٌموغرافٌة 

 الدٌن 

 حجم االسرة 

 نمط الحٌاة 

 دور المرآة 

 العادات والتقالٌد 

 لتشرٌعٌة:المتغٌرات السٌاسٌة وا

 حدود المنافسة 

  خصائص السلع والخدمات 

 حماٌة المستهلكٌن 

 تنظٌم أعمال المنشآت والرقابة علٌها 

 الرسوم الجمركٌة 

 التسعٌرة الجبرٌة 

  دور الحكومة 

 متغٌرات البٌئة االقتصادٌة:

 ًالدخل القوم 

 مستوٌات الدخول 

 العمالة 

 االنفاق العام 

 التضخم 

 اتجاهات األسعار 

 تمانمستوٌات االئ 

 حاالت الرواج والكساد 

 تؤثٌرات الدورة االقتصادٌة 

 متغٌرات البٌئة الطبٌعٌة:

 التوازن والتكٌف مع البٌئة المحٌطة 

 دراسة الموارد الطبٌعٌة والمحددات البٌئٌة 

 الضوضاء والتلوث 

 )الحركات البٌئٌة فً العالم )حركة الخضر 

 الطقس والمناخ 

 

 

 متغٌرات المنافسة:

 فسون الحالٌٌن؟ من هم القادمون الجدد؟ماذا ٌفعل المنا 

  دراسة أوجه القوة والضعف والفرص والمحاضرswot 

 المنافسة الكاملة 

 المنافسة االحتكارٌة 
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 المتغٌرات التكنولوجٌة:

 التكنولوجٌا فرص ومخاطر 

 هل استخدام التكنولوجٌا ٌرفع التكلفة 

  التكنولوجٌا والعادات الشرائٌة الجدٌدة 

 تطور على دورة حٌاة المنتجاتتؤثٌر تالحق ال 

  تؤثٌر القنوات الفضائٌة وثورة االتصاالت واالنترنت

 على التسوٌق

 المشروعات البحثٌة المندمجة 

 نظم المعلومات التسوٌقٌة 

 سادساً/مقومات البٌع الشخصً

 الفرق بٌن التسوٌق والبٌع:

 التسوٌق البٌع عنصر المقارنة

 السوق المصنع البداٌة

 حاجات العمالء تجات الحالٌةالمن التركٌز

 التسوٌق التكاملً البٌع والتروٌج الوسائل

 الربح من خالل رضاء العمالء الربح من خالل البٌع الكثٌر الهدف

 

 أسس النجاح فً مهنة البٌع

 أهم السمات التً تمٌز رجل البٌع الناجح عن غٌره: 

 األمانة والقدرة على زرع الثقة 

 ازالحماس والرغبة فً اإلنج 

  الحكمة فً إدارة الوقت 

 التنظٌم 

 السماحة فً التعامل وحسن الخلق 

 ًالتفكٌر اإلٌجاب 

 .الرغبة فً التعلم وتطوٌر الذات 

 عرض المنتجات

 أهدافه:

 زٌادة المبٌعات عن طرٌق زٌادة الرغبة فً الشراء 

 ٌساعد على زٌادة االنطباع بالجودة والتطور المستمر 

 ط الحٌاة للعمالءأداة لربط السلع المعروضة بنم 

 .أداة لتسهٌل عمٌلة االختٌار للمستهلك 
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                    الثامن الموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 14الصفحة علين عي بعد                                                                                              الت –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  إعداد و

 كز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مرا
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 واجباتك:

 التؤكد من عرض منتجاتك بشكل منظم 

 التؤكد من الضوء 

 وضوح وصحة األسعار 

 مالحظة سلوك العمالء قبل واثناء الشراء 

 .تعلٌم باعة المتاجر فن التقاط العمٌل المنبهر بالعرض 

 عناصر العرض المتكامل

 ن المنتجات والمحلتناسق األلوان بٌ -1

 مراعاة اإلضاءة العامة والخاصة -2

 وٌشمل:التكوٌن المتمٌز والفنً للعرض،  -3

 توظٌف المنتجات لرغبة المتعاملٌن 

 استخدام نماذج عرض مبتكرة 

 .استخدام القصة الكاملة بالصوت والصورة 

 تعدٌد مواطن لفت النظر فً المحل 

 استخدام أشٌاء متحركة 

 ماذا تبٌع لآلخرٌن؟

 :نصحٌة

 .تجنب الحدٌث عن منتجاتك.. ألنك إذا تحدثت عن نفسك فانت ممل 

 .إذا تحدثت عن اآلخرٌن فؤنت ثرثار 

 . إذا تحدثت عن العمٌل وعن منافعه ومشاكلة تكون لبقا 

 سابعاَ/ أنواع العمالء. 

 

أنواع العمالء بعض 

 الصامت 

 الثرثار 

 المتذمر 

 المشاغب 

 الخجول 

 الملح فً األسئلة 

 المتعجل 

 المتردد 
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                    الثامن الموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 15الصفحة علين عي بعد                                                                                              الت –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1439 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  إعداد و

 كز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشرحقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو مرا
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 اعتراضات العمالء

 أسبابها:

 الرغبة البشرٌة فً مقاومة التغٌٌر 

 رغبة العمٌل فً الحصول على اكبر فائدة ممكنة 

  تعدد وتعقد البدائل المتاحة 

 زٌادة تركٌز العمالء على ما ٌناسبهم 

 انتشار عادة المفاصلة 

 خطوات احتوائها:

   استمع للعمٌل جٌدا 

 زوده بالمعلومات 

 ألهمٌةاستفسر عن ا 

 رد على مخاوفه 

 أكد اجابتك على فكرة معٌنة 

 مع شكاوى العمالء تتعاملكٌف 

 أنصت باهتمام وعبر عن ذلك 

  ًال تتوقع أن عمٌلك دائما  عقالن 

  لدٌه حساسٌة لعدم االهتمام بما تقول به شخصٌا  لذا

 ٌحتاج لحل لشكواه باهتمام

 إن شكوى العمٌل فرصه لتوضٌح خبرتك 

 بسرعة وبشكل مرضً رد على الشكوى 

 أشعره بؤهمٌة ما ٌتحدث عنه ومدى استفدنا من آرائه 

   تعلم من الشكوى واعتبرها فرصه لمعرفة األخطاء

 ودلٌل لتطوٌر األداء.

 أِشٌاء ال تسر العمٌل

 أخطاء فً العمل 

 أسعار وتكلفه غٌر مناسبة 

 عدم الشعور باأللفة 

 خدمات قدٌمة وغٌر متجددة 

 كل مإثرعدم معالجة الشكاوى بش 

 نقص االشباع نتٌجة النخفاض اإلنتاجٌة 

 ضٌاع وقت العمٌل وتؤخٌره 

 .كل عمٌل غاضب ٌخبر عشرة آخرٌن 

 كٌف تحتفظ بعمٌلك الى االبد

 اجعل مالحظتك دقٌقه القتراحات العمالء وتعلٌقاتهم 

  تابع تعبٌرات عمٌلك عند عرض أي سلعة أو خدمة او

 سعر او أسلوب.

  ما ٌعتقده فً حدود معرفتهاعلم ان عمٌلك ٌسعى الى 

 )اعمل من خالل مفهوم الخبٌر )ال الموظف 

الثقة باهلل أزكى أمل، والتوكل علٌه أوفى عمل
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                    تاسعلاالموضوع  –  ريادة األعمالمقرر 

 1الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  إعداد و

 مراكز النسخ غير المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسيق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال يجوز للمكتبات أو
 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 الفصل التاسع

 تكوٌن فرٌق العمل والموارد البشرٌة

 حدة الموضوعات الهامة التالٌة :هذه الوتتضمن 

 / تكوين فريق العمل أوالا 

 / تخطيط الموارد البشرية ثانيا  

 وتستثمر الموارد البشرية في المشروع/ كيف تدير  ثالثا  

 

 

 أوالَ/ تكوٌن فرٌق العمل

 

 إدارة العنصر البشري

 اجتذاب عاملين جدد واالحتفاظ بالعاملين 

 دفع أجور ومزايا محددة 

 تخصص المديرين 

  خبرات متعددةاكتساب العاملين 

 

 إدارة الموارد البشرٌة

 تهتم الموارد البشرٌة فً المنشأة الصغٌرة بالتالً: 

  وتطوٌر كالً من : تحسٌن 

o  التوافق 

o  االنسجام 

o التكامل    
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                    تاسعلاالموضوع  –  ريادة األعمالمقرر 

 2الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  إعداد و

 مراكز النسخ غير المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسيق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال يجوز للمكتبات أو
 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 وعٌة التوافق واالنسجام والتكاملتأثٌر ن

 األداء الوظيفي 

 الرضا الوظيفي 

 معدل دوران العمل 

 تطوير المهارات الفردية 

 

 دور إدارة الموارد البشرٌة:

 تحليل الوظائف 

  الموارد البشريةتخطيط 

 التدريب والتوظيف 

 تحديد الرواتب واألجور 

 وضع نظام حوافز 

 تقويم األداء 

 الترقية والنقل 

 

 ه الوظائف فً ثالثة مراحل أساسٌةتلخص هذ

  مرحلة اإلعداد للوظٌفة 

  مرحلة االلتحاق بالوظٌفة 

 مرحلة ما بعد التقاعد 

 

 مرحلة اإلعداد للوظٌفة  

 إنشاء الوظائف وتوصيفها ووضع نظام االختيار والتعيين واألجور والعالقات

 مرحلة االلتحاق بالوظٌفة  

 التحاق الموظف بالوظيفة حتى نهاية دورة الوظيفة

 مرحلة ما بعد التقاعد 

 حياة الموظف ترتبط بالمعاشات والتأمينات وكل ما يضمن استقرار الموظف

 

 

 ثانٌاً/ تخطٌط الموارد البشرٌة

 فرٌق العمل لتكوٌن 

  المنشأة من االفراد كما  ونوعا  احتياجات 

  والمؤهالت المطلوبة التي يشغلونها الوظائف 
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                    تاسعلاالموضوع  –  ريادة األعمالمقرر 

 3الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  إعداد و

 مراكز النسخ غير المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسيق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال يجوز للمكتبات أو
 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 عملٌة تخطٌط الموارد البشرٌة

 دراسة أهداف التنظيم .1

 تقدير الطلب .2

 التنبؤ بالعرض .3

 تحديد الفائض أو العجز .4

 استراتيجيات مواجهة الفائض أو العجز .5

 

 

 أهداف التنظٌم: .1

  بداية على االعتبارات التي تؤثر على تقدير االحتياجات من القوة العاملة المطلوبةالتعرف 

 تقدٌر الطلب: .2

 نوعية وموصفات األفراد 

 عدد األفراد 

 اختيار الفرد المناسب 

 :التنبؤ بالعرض .3

 عوامل البيئة الخارجية 

 العمالة الحالية 

 فئات العمر المختلفة 

  اإلداريةسياسة الترقية وهيكل التنمية 

 ظاهرة الغياب 

 تحليل معدل الدوران 

 تحدٌد الفائض أو العجز من العمالة: .4

 الفائض أو العجز الكمي في العمالة 

 الفائض أو العجز النوعي في العمالة 

 العمالة المطلوبة )الطلب( بالعمالة المتاحة )المعروض(

 

 كٌفٌة مواجهة الفائض أو العجز: .5

 :اعادة تدريب وتأهيل : الندرة 

 تنشيط االستقطاب •

 والتساهل في معايير االختبار •

 ورفع مستوى األجور •

 تكثيف التدريب •

 

  ءتبني سياسة االستغنا: الوفرة 

  اختٌار متشددة معاٌٌر 

68

http://www.cofe-cup.net/
http://www.cofe-cup.net/


                    تاسعلاالموضوع  –  ريادة األعمالمقرر 

 4الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  إعداد و

 مراكز النسخ غير المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسيق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال يجوز للمكتبات أو
 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 وتستثمر الموارد البشرٌة فً المشروعثالثاً/ كٌف تدٌر 

 تحليل الوظائف 

  البشرية تحديد حجم ونوع الموارد 

 اختيار الموظف المناسب للوظيفة 

 

 :تحلٌل الوظائف 

 أهداف وواجبات ومسئوليات الوظائف بالمشروع 

 صفات ومؤهالت ومهارات وخبرات الفرد 

 متطلبات الوظيفة وخصائص الفرد 

 مؤشرات  -اشتراطات شغل الوظيفة -المهام والواجبات -عالقات الوظيفة -هدف الوظيفة -بطاقة الوصف الوظيفي )معلومات عامة

 (KPIsقياس أداء الوظيفة وتقييم انجازات من يشغلها 

 

 المشروع اتحدٌد حجم ونوع الموارد البشرٌة التً ٌحتاج إلٌه 

 لبشرية التي تحتاج إليها األنشطةالموارد ا 

  التي تحتاجها في األنشطة الرئيسةالوظائف 

 وظفين الذين يحتاج إليهم المشروععدد الم 

 كيف تحدد عدد الموظفين لمشروعك؟ 

 

 

 :الموارد البشرٌة التً تحتاج إلٌها األنشطة 

o التسويق والمبيعات 

o االنتاج 

o الشؤون المالية 

o (الشؤون اإلدارية )الخدمات المساندة 

o  والمستودعاتالمشتريات 

o )الموارد البشرية )شؤون الموظفين 

 

 :الوظائف التً تحتاجها فً األنشطة الرئٌسة 

o مدير المشروع 

o مسؤول موارد بشرية وشؤون إدارية 

o مدير إنتاج 

o مدير تسويق 

o مسؤول الحسابات والشؤون المالية 

o مندوب مبيعات 

o عامل إنتاج 

o سكرتير 

o محاسب 

o  وخدماتعامل نظافة 
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                    تاسعلاالموضوع  –  ريادة األعمالمقرر 

 5الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  إعداد و

 مراكز النسخ غير المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسيق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال يجوز للمكتبات أو
 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 وظفٌن الذٌن ٌحتاج إلٌهم المشروع:عدد الم 

o عدد الموظفين وعدد الوظائف 

o الحد أدنى لعدد الموظفين 

o قد يشغل الوظيفة أكثر من موظف 

 

 كٌف تحدد عدد الموظفٌن لمشروعك؟ 

o عدد ساعات العمل 

o حجم )عبء( العمل 

 

 ر فً تحدٌد عدد الموظفٌن والعمالعوامل تؤث

   عدد ورديات العمل يوميا 

  الوظائفعدد 

 أداء الموظف 

 عبء العمل )حجم العمل( وعدد أيام العمل المتوقعة 

 

 :اختٌار الموظف المناسب للوظٌفة 

 

 اإلعالن في وسائل اإلعالن 

 جمع السير الذاتية 

 اتصال وتحديد موعدا  للمقابالت الشخصية 

 تحضير بطاقات الوصف الوظيفي 

 نفذ المقابالت في جو هادئ 

 المتقدمين اختر من تراه مناسبا  من 

 )اعد عقد التوظيف )لفترة التجربة 

 اعد مع نهاية الفترة عقد توظيف محدد المدة 

نإن توقفك عن التعلم لقلة الوقت ٌشبه إٌقاف ساعتك على أمل تثبٌت الزم
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                    العاشرالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 1الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  إعداد و

 مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 الفصل العاشر

 الخطة التشغيلية

 هذه الوحدة الموضوعات الهامة التالية : تتضمن 

 / وضع األهداف التشغٌلٌة للمشروع أوالا 

 / بدء تنفٌذ المشروع ثانٌا  

 / مهام ٌومٌة أساسٌة فً إدارة المشروع ثالثا  

 / مراقبة الخطة رابعا  

 

 

 أوالَ/ وضع األهداف التشغيلية للمشروع

 وضع األهداف التشغيلية الرئيسية

 تعبٌر رقمً لما ترغب الشركة فً تحقٌقه هو 

 مثال

 شركة تعمل فً توزٌع قطع غٌار السٌارات على مراكز صٌانة السٌارات، 

  اإلدارة( -الموظفون -التموٌل -اإلنتاج -)التسوٌقأهداف الشركة تشمل: 

 

 أهداف متعلقة بالتسويق

  قناة 033تطوٌر التوزٌع وذلك بزٌادة عدد قنوات التوزٌع إلى 

  وحدة 00333إلى  00333زٌادة حجم المبٌعات من 

 أهداف متعلقة باإلنتاج

  الستٌعاب زٌادة اإلنتاج03زٌادة اآلالت بنسبة % 

 تغٌٌر جمٌع اآلالت السابقة 

 إنتاج منتج جدٌد 

 أهداف متعلقة بالتمويل

  02% إلى 00زٌادة العائد على رأس المال من% 

  0.0% إلى 0.2زٌادة األرباح من% 
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                    العاشرالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 2الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  إعداد و

 مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 أهداف متعلقة بالموظفين:

 00% إلى 00 تخفٌض نسبة تغٌر العمال من% 

  من العائد0توزٌع أرباح على الموظفٌن بنسبة % 

 أهداف متعلقة باإلدارة:

  00% إلى 00تخفٌض عدد الموظفٌن فً الشئون اإلدارٌة من% 

 تخفٌض متوسط الوقت المستغرق فً إتمام الطلب من ٌومٌن إلى ٌوم واحد 

 

 ثانياً/ بدء تنفيذ المشروع

 ومن أمثلتها:

 مهام تحضٌرٌة ومطلوب إنجازها 

  المشروعالتؤكد من جاهزٌة 

 

  المشروعالتأكد من جاهزية 

 عن طريق:أن تتؤكد بؤنك جاهز لبدء تشغٌل المشروع 

 مراجعة ما قمت به حتى اآلن 

 التؤكد من دقته واكتماله 

 

o مهام تحضيرية ومطلوب إنجازها 

 

 تسجيل المشروع:

 التعرف على األوراق والملفات واإلجراءات المطلوبة 

 تحضٌر األوراق والملفات المطلوبة 

  للحصول على الترخٌص بالعملاتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 

 البحث عن العقار:

  الموقع المناسب 

  المساحة الكافٌة لألنشطة 

  الخدمات العامة 

   خطوات تصنٌع المنتج 

   عملٌات البناء أو الترمٌم 

   التخطٌط الداخلً للمشروع 

  تحقٌق االنسٌابٌة 

  .اقتصادٌات اختٌار موقع المشروع 
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                    العاشرالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 3الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  إعداد و

 مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 التواصل مع البنوك:

 مراجعة دراسة الجدوى 

 االتصال بؤكثر من بنك 

 تحدٌد موعد المقابلة 

 تجهٌز ملف عن المشروع 

 تجهٌز اإلجابات 

 االلتزام بالموضوعٌة 

 شروط القروض 

 إمكانٌة تقدٌم الضمانات 

 قارن بٌن البنوك 

 

 توفير كافة التجهيزات:

 مواصفات اآلالت والمعدات 

 العروض من المصادر المناسبة 

  وموضوعٌة العروضدرجة 

 اختٌار أفضل العروض 

 وقت وشروط التسلٌم والتركٌب 

 إشراك المورد 

 نظام الصٌانة المعتمدة 

 الفنٌٌن المتمٌزٌن 

 توفٌر قطع الغٌار 

 توفر المهارات الفنٌة 

 

 شراء المواد األولية:

 قائمة بموردي المواد األولٌة 

 عروض أسعار ومواصفات 

 مقارنة واختٌار أفضلها 

  الكمٌات المهمةطلب 

 أماكن التخزٌن 

 االستالم والتخزٌن 

 

 التوظيف والتدريب:

 أنواع وأعداد العمالة المطلوبة 

 استقطاب ذوي الخبرة 

 جودة نظم الرواتب والحوافز والمكافآت 

 برنامج التدرٌب 

 

 التشغيل التجريبي:

 الفترة المناسبة للتجربة 

 المإشرات من فترة التجربة 

  العٌوبنقاط الضعف أو 

 المواصفات المطلوبة فً المنتج، وعرض المنتج 

 معالجة العٌوب وحل المشكالت 

 

 الحملة اإلعالنية:

  مراحل اإلعالن 

 الموضوعٌة فً صٌاغة اإلعالن 

 وسٌلة اإلعالن المناسبة 

 ما ٌتمٌز به المشروع 

 ًاستثمار مستقبل 
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                    العاشرالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 4الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  إعداد و

 مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 االفتتاح:

 ٌوم االفتتاح 

 دعوة مختلف الشرائح 

 دعوة من تحب 

 دعوة هادفة وفاعلة لوسائل اإلعالن 

 الترتٌبات الالزمة 

 عٌنات ونماذج 

 تسجٌل آرائهم ومالحظاتهم 

 تكلفة االفتتاح 

 

 تقييم الموقف بعد االفتتاح:

 عقد اجتماع 

 مالحظات من االفتتاح 

 اآلراء والمقترحات 

 مجاالت وأسالٌب التطوٌر 

 الدروس المستفادة من حفل االفتتاح 

 تالمهام والمسإولٌا 

 برنامج زمنً لتنفٌذ ما تم االتفاق علٌه 

 

 ثالثاً/ مهام يومية أساسية في إدارة المشروع

 فً مجال التسوٌق والبٌع 

 فً مجال الحسابات والمالٌة 

 فً مجال الموارد البشرٌة 

  اإلدارٌة والخدمات المساندةفً مجال الشإون 

 فً مجال اإلنتاج 

 الجدول الزمنً والعملٌات للمهام إعداد 

 

 :في مجال التسويق والبيع 

o االتصال مع العمالء 

o ًاإلعالن التروٌج 

o استقبال الطلبات واالستفسارات 

o بعد البٌع خدمات ما 

o موضوعات تتعلق بالتحصٌل 

 

 :في مجال الحسابات والمالية 

o المالٌة الٌومٌة العملٌات 

o اإلٌرادات والنفقات الٌومٌة 

o ًتقرٌر مالً ٌوم 

o االتصال بالبنك 

o رصٌد الصندوق 
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                    العاشرالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 5الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  إعداد و

 مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 :في مجال الموارد البشرية 

o الحضور واالنصراف والتؤخٌر 

o عالقات عمل بٌن العمال 

o تدرٌب العاملٌن وتوجٌههم 

o مكتب العمل والتؤمٌنات 

o تؤشٌرات الخروج والعودة 

 

  اإلدارية والخدمات المساندة:في مجال الشؤون 

o األمن والحراسة 

o الوجبات الٌومٌة 

o نقل العمال 

o السكن والمعٌشة 

o الصادر والوارد 

o دفع الفواتٌر 

 

 :في مجال اإلنتاج 

o المواد األولٌة 

o صٌانة اآلالت وإصالحها 

o التٌار الكهربائً وأعمال الصٌانة 

o توزٌع األعمال على العمال 

o لى العاملٌنتوزٌع المهام الٌومٌة ع 

o الصٌانة الدورٌة 

 

 :إعداد الجدول الزمني والعمليات للمهام 

 بناء الجدول الزمنً ٌتم فً ضوء االعتبارات التالٌة:

 ًترتٌب بعض المهام حسب تسلسلها العملٌات 

 كل مهمة تحتاج إلى فترة زمنٌة مختلفة عن المهمة األخرى 

 تنفٌذ أكثر من مهمة فً نفس الفترة الزمنٌة 

 الشخص المسإول والزمن الالزم إلنجازه تحدٌد 
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                    العاشرالموضوع  –  رٌادة األعمالمقرر 

 6الصفحة التعلين عي بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالزحوي بي فيصل 

 هـ1431 الثاًيالفصل      e7sasعادل الذرهاى ، تٌسيق :  إعداد و

 مراكز النسخ غٌر المعلن عنها الطباعة أتمنى التنسٌق وأخذ األذن من الناشر حقوق نسخ وطباعة هذا الملف محفوظة .ال ٌجوز للمكتبات أو
 

cup.net-www.cofe منتدٌات كوفً كوب 
 

 / مراقبة الخطة رابعاً 

 الرقابة الدائمة على تطبٌق الخطة والتؤكد من تالئم وتناسق الخطة مع األهداف الرئٌسٌة

 مناقشة اإلنجاز الشهري للخطة التنفٌذٌة 

 مراجعة الفروض الرئٌسٌة التً بنٌت على أساسها الخطة 

  المبٌعات الفعلٌة ومستوى إجمالً األرباحمراقبة ما تم تحقٌقه من 

 مراجعة التوقعات للتدفقات النقدٌة 

 أهمية مراقبة تنفيذ الخطة:

 الرقابة الدائمة تضمن للمنشؤة أن تكون على إحاطة وعلم بؤي انحراف فً الخطة ٌقود إلى فشل العمل.

 

 أهمية خطة طوارئ:

 االستمرار فً أداء خطتها 

 ٌجنبها اإلحساس بالفشل 

 وفر الجهد والوقتت 

 تسهل تسٌٌر العمل وعدم تعطله 

 أسأل هللا العلي القدير أن يوفقكم ويكتب لكم النجاح 

 وسامحونا على كل تقصير بدر منها 

 إن أصبنا فمن هللا وأن أخطأنا في نفسنا والشيطان 

 

 الخير يوجد في كل مكان وعلينا دائماً العمل به وعدم تجاهله لكي نكسب األجر والثواب

 نينةأوبعمل الخير تدخل على قلبك الراحة والطم 

 أخوكم 

 عادل الذرمان

 

 صالح دعائكمال تنسون كل من تعب معنا من 
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  الواجب األول  –      األعمالريادة 

 1الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                                     AFOOF -TURKI حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 

 

 1السؤال 

 .------------------------ :األعمال، وال ٌعتبر من بٌن تلك العوامل ما ٌلى رٌادة هناك العدٌد من العوامل التً ساعدت على تشجٌع وتنمٌة

 خلق الفرص

 صفات رائد األعمال

 إمكانٌات البٌئة

 .كل ما سبق

 

 2السؤال 

 .------------------------ :األعمال رٌادة من بٌن فوائد

 .التحول نحو اإلقتصاد الصناعً

 فرصة لتحقٌق أقصى الطموحات

 خلق فرص نمو

 عدم إستقرار الدخل
 

 3السؤال 

 .------------------------ :عدٌد من العوامل والعناصر المهمة، والتى ال ٌعتبر من بٌنهاٌمكن أن تتحقق بٌئة إستثمار مالئمة من خالل ال

 النظام اإلقتصادي

 مؤسسات ومنظمات القطاع العام

 البنٌة التحتٌة ونظم المعلومات

 النظام والقانون الداعم

 

 4السؤال 

 .------------------------- :من أهم السلبٌات والمخاطر المحتملة لرائد األعمال

 ساعات العمل الطوٌلة

 مستوى معٌشة أقل

 المسؤولٌة الكاملة

 كل ما سبق

 

 5السؤال 

هناك مجموعة من العوامل التً أدت إلً ظهور عصر رواد األعمال فً البٌئة الغربٌة، والتً منها: رواد األعمال كأبطال، والتعلٌم، 

 .---------رافٌة، والعوامل اإلقتصادٌة والدٌموج

 .التجارة اإللكترونٌة

 .النظام اإلقتصادي

 .التحول نحو اإلقتصاد الصناعً

 الثقافة والقٌم اإلجتماعٌة

 

 6السؤال 

 .------------------------ :عمال، ما ٌلًاأل رٌادة ال ٌعتبر من بٌن العوامل المكونة لمثلث

 الرائد أو الشخص المالك

 الموارد

 المشروع الرٌادى

 الفرص

  رٌادة األعمالالواجب األول لمقرر 
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  الواجب األول  –      األعمالريادة 

 2الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                                     AFOOF -TURKI حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 7السؤال 

--------- :األعمال وشخصٌة الرائد وثٌقة الصلة لعدة أسباب منها رٌادة أكدت التعرٌفات المختلفة لرٌادة األعمال على أن العالقة بٌن مفهوم

---------------. 

 .إن مشارٌع الرٌادة من أهم مرتكزات النمو اإلقتصادى

 .إن النجاح فً ممارسة العمل الحر ال ٌقتصر على عدد من السمات

 .األعمال ٌمكن أن ٌتحقق من خالل أشخاص ٌملكون صفات، وسمات محددة رٌادة إن نجاح

 .كل ما سبق

 

 8السؤال 

 .رٌادة األعمال على أنها: إنشاء مشروع حر ٌتسم باإلبداع، وٌتصف بالمخاطرة------------------------عرف 

 الحسٌنً

Barrow 

Dolling 

 مرى وآخرونالشمٌ

 

 9السؤال 

الرٌادٌة بأنها: عملٌة اإلستحداث أو البدء فى نشاط معٌن، كما ٌعنً تحقٌق السبق فً قطاع معٌن، وعملٌة  ------------------------عرف 

 .إدارة النشاط، أو العمل الجدٌد فً مٌدان محدد، والرٌادي هو الذى ٌبتكر شٌئاً جدٌداً بشكل علمً وشمولً

 نًالحسٌ

Barrow 

Dolling 

 الشمٌمرى وآخرون

 

 11السؤال 

 األعمال هً: عملٌة اإلنتفاع بتشكٌلة واسعة من المهارات من أجل تحقٌق قٌمة مضافة لمجال رٌادة إلى أن ------------------------أشار 

هد محدد من مجاالت النشاط البشري. وتكون المحصلة لهذا الجهد إما زٌادة فى الدخل، أو إستقاللٌة أعلى باإلضافة للشعور بالفخر نتٌجة الج

 .اإلبداعى المبذول

 الحسٌنً

Barrow 

Dolling 

Burch 

 

 

 

 

 ال تنسونا من صالح دعائكم

 سبحان هللا وبحمده ،، سبحان هللا العظٌم 

E7sas 
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  الثانيالواجب   –      ريادة األعمال

 1الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                                                                        ran mori حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 

 

 1السؤال 
 .هً السلع التً تحتاج إلى معرفة فنٌة عند شرائها وهً تمتاز بإرتفاع ثمنها وإنخفاض معدل دورانها

 .سلع التسوق
 .السلع الخاصة
 .السلع المٌسرة

 ال شٌئ مما سبق
 

 2السؤال 
 ----------------- :دراسة الجدوى هً هً دراسة أولٌة للمشروع الجدٌد تهدف إلى ما ٌلً

 .التأكد من أن فرصة اإلستثمار فً المشروع مشجعة
 .التأكد من المكان المناسب لتنفٌذ المشروع

 .التأكد من توفر الموارد المطلوبة الالزمة لتنفٌذ المشروع
 .كل ما سبق

 
 

 3السؤال 
 -------------------------- :اءات تحدٌد المزٌج التسوٌقً، ما ٌلًمن إجر

 .تحدٌد وتوصٌف المنتج أو المنتجات
 .تحدٌد مكان بٌع المنتج

 .تحدٌد أسعار بٌع المنتج
 .كل ما سبق

 
 4السؤال 

 .لمتوافرة منهاهً السلع التً ٌكون المستهلك على إستعداد للذهاب إلى السوق للتعرف على األصناف واألنواع ا
 .سلع التسوق

 .السلع الخاصة
 .السلع المٌسرة

 مما سبق شًءال 
 
 

 5السؤال 
 ------------- :عند إختٌارك للمورد أو الموردٌن المناسبٌن، من األهمٌة التركٌز على

 .أفضل الموردٌن
 .أفضل األسعار

 .أفضل المواصفات
 

 .كل ما سبق
 
 

 6السؤال 
 ------------------ :المشروع معرفة اآلتً ٌتطلب تقدٌر حجم سوق

 .معرفة التوزٌع الجغرافً للعمالء المرتقبٌن
 .تقدٌر الحصة السوقٌة لكل منافس

 .تحدٌد وتوصٌف المنافسٌن
 .كل ما سبق

 
 

  رٌادة األعماللمقرر  الثانًالواجب 
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  الثانيالواجب   –      ريادة األعمال

 2الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1431 الثانيالفصل                                                                                                                        ran mori حل الواجب : -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 7السؤال 
دد السكان المقٌمٌن فً المنطقة أو هً السلع التً ٌرغب المستهلك فً الحصول علٌها من أقرب مكان وبالتالً فإن العمالء المتوقعٌن هم ع

 .العابرٌن علٌها
 .سلع التسوق

 .السلع الخاصة
 .السلع المٌسرة

 ال شٌئ مما سبق
 

 8السؤال 
 -------------- :الدخل المتوقع هو قٌمة المبٌعات المتوقعة فً فترة محددة، حسب

 .المنتج
 .سٌاسات التروٌج
 .موقف المنافسٌن

 .كل ما سبق
 
 

 9ل السؤا
 ---------------------------- :لٌس من بٌن عوامل إختٌار الموقع

 .القرب من مصادر المواد األولٌة
 .العوامل اإلجتماعٌة

 .القرب من مصادر القوى المحركة
 .القرب من مناطق تجمع العمال

 
 

 11السؤال 
 --------------------------------- :من بٌن عناصر خطة العمل

 .تقدٌمخطاب ال
 .الخطة المالٌة

 .الملخص التنفٌذي
 .كل ما سبق

 

 

 

 

 ال تنسونا من صالح دعائكم

 سبحان هللا وبحمده ،، سبحان هللا العظٌم 

E7sas 
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 1السإال 
 ----------------- :تتمٌز المنشآت الصغٌرة بسهولة التؤسٌس، ولكن ال بعد من ممٌزاتها

  حجم المنشؤة وأعمالها محدود
  الهٌكل اإلداري والتنظٌمً بسٌط وسهل

  تختص بملكٌتها لحصة كبٌرة فً السوق
 إنخفاض المصروفات اإلدارٌة الالزمة

 
 2السإال 

 .--------------------- :من أهم سمات المبدع الطالقة والمرونة، ولكن لٌس من بٌنها
  األصالة

  مواصلة االتجاه
 التفرد

 الحساسٌة للمشاكل
 

 3السإال 
 ---------------------- من ممٌزات المنشؤة الفردٌة

  ونة فً تشغٌل المنشؤةوجود قدر كبٌر من المر
  .نجاح هذه المنشؤة ٌعتمد كثٌراً على قدرات صاحبها

  .عدم ضمان الصمود فً منافسة المنشآت الكبٌرة
 .حٌاة المنشؤة الفردٌة متوقفة على حٌاة صاحبها

 
 4السإال 

 ------------- :إعتقادك بؤنك غٌر مبدع أو أن الذكاء شرط ضروري لإلبداع ٌرجع إلً
  عتقادعابق اإل

  العوابق الذهنٌة
  .ال شٌا مما سبق

 االعتقادات الخاطبة
 

 5السإال 
 ------------------------- قبل مغادرة إلً مكان المقابلة الشخصٌة علٌك

  .كل ما سبق
  تؤكد من إصطحاب جمٌع األوراق المطلوبة

  حاول أن تبقى هادئ
 إحرص على الوصول قبل المقابلة بعشر دقابق

 

 6ل السإا
 ---- :هناك العدٌد من األمور التى ٌجب تجنبها أثناء المقابلة الشخصٌة، والتً من بٌنها

  تجنب اإلتكاء إلى الخلف خالل الجلوس
  ال تكن مراوغا وال تتحدث بسرعة

  .كل ما سبق
 ال تقاطع وال تجادل

 
 7السإال 

 ----------------------- :من المنافع والمكاسب المتوقعة للمشروع الجٌد، ما ٌلً
  اإلعتماد على عمالة من جنسٌة واحدة

  إختفاء سلعة مكملة
  خروج بعض المنافسٌن من السوق

 ظهور منافسٌن جدد

  رٌادة األعماللمقرر الفصلً ختبار اال
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 8السإال 
  .------------------------ :لضمان النجاح فً كتابة السٌرة الذاتٌة بشكل ٌلفت إنتباه صاحب العمل المنتظر ٌراعى اآلتً

  .ً إختٌار األلفاظٌجب التدقٌق ف
  .كل ما سبق

  .عدم إستخدام صٌغ المبنً للمجهول
 .عدم اللجوء إلى كتابة سٌرة ذاتٌة طوٌلة

 
 9السإال 

 ------------------ :( إلى4فً شكل ملخص خطوات التوصل إلى الفرصة، ٌشٌر الرقم )
 

 
 

  اختٌار الفرصة األفضل
  الفرص االستثمارٌة

  تولٌد األفكار
 التقٌٌم النظري

 
 11السإال 

 .------------------------- :من أهم السلبٌات والمخاطر المحتملة لرابد األعمال
  مستوى معٌشة أقل
  .المسإولٌة الكاملة

  .كل ما سبق
 .ساعات العمل الطوٌلة

 
 11السإال 

 ----------- :نتٌجة المفاضلة فً تحلٌل السوق ستكون بٌن ٌدٌك المعطٌات التالٌة
  نقاط قوة خاصة بكل مشروع
  الفرص الخاصة بكل مشروع

  نقاط ضعف خاصة بكل مشروع
 .كل ما سبق

 
 12السإال 

 .------------------------ :من أهم صفات رابد األعمال
  ال ٌخاف من الفشل

  .وضوح الهدف
  .البحث عن أسلوب معٌن فً الحٌاة

 .كل ما سبق
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 13السإال 
 .------------------------ :المعلومات التً ٌجب أن تتضمنها السٌرة الذاتٌة

  .كل ما سبق
  .التفاصٌل الشخصٌة

  .الخبرات العلمٌة
 .الخبرات العملٌة

 
 14السإال 

 --------------------------- :من نقاط قوة إنشاء مشروع جدٌد
  ٌتطلب الكثٌر والمزٌد من الوقت والجهد

  ٌتطلب تكالٌف عالٌة إلجراء دراسات تفصٌلٌة مسبقة
  قد ٌحتاج إلى قدر كبٌر من السٌولة النقدٌة لتوفٌر األموال الكافٌة

 ٌمكنك اختٌار الموقع المالبم للمشروع
 
 

 15السإال 
 "ادة ترتٌب ما تعرفه وما ال تعرفه بهدف الوصول إلى ما ال تعرفهاإلبداع علً أنه " إع----------------------عرف 
  روشكا

  القاموس اإلنجلٌزي
George Knelles  

 .ال شٌا مما سبق
 

 16السإال 
هناك مجموعة من العوامل التً أدت إلً ظهور عصر رواد األعمال فً البٌبة الغربٌة، والتً منها: رواد األعمال كؤبطال، والتعلٌم، 

 .---------وامل اإلقتصادٌة والدٌموجرافٌة، والع
  .التجارة اإللكترونٌة

  الثقافة والقٌم اإلجتماعٌة
  .التحول نحو اإلقتصاد الصناعً

 .النظام اإلقتصادي
 
 

 17السإال 
 .--------------تعد من أهم سمات رابد األعمال: تقبل عنصر المخاطرة والقدرة على التحمل، 

  .تماعٌه جٌدهالتمتع بمهارات إج
  .الخبرة المكتسبة

  .كل ما سبق
 .روح العزٌمة واإلصرار والمثابرة

 
 18السإال 

 ------------------------- عقب الوصول إلً مكان المقابلة الشخصٌة علٌك
  .كل ما سبق

  أعط نفسك متسع من الوقت للوصول
  إحرص على الوصول قبل المقابلة بعشر دقابق

 تؤكد من إصطحاب جمٌع األوراق المطلوبة
 

 19السإال 
 ------------------- :من القٌود والتهدٌدات التً ٌجب البعد عنها فً المشروع، ما ٌلً

  النجاح فً الدخول ألسواق جدٌدة
  إختفاء سلعة مكملة

  اإلستفادة من إبتكار أو إكتشاف معٌن
 خروج بعض المنافسٌن من السوق
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 21السإال 
 ---------------------- من نقاط الضعف فً شركات التضامن

 الفرصة لممارسة التخصص واالستفادة من تنوع المهارات
 سهولة نسبٌة لإلنشاء مقارنة بالشركات المساهمة

 .ضعف السٌطرة والرقابة على القرارات
 وضوح المسإولٌة المشتركة لإلدارة بٌن الشركاء

 
 21السإال 
رٌادة األعمال على أنها: مجموعة أنشطة تدفع إلى االهتمام، وتوفٌر الفرص، والحاجات، والرغبات، من  ------------------------عرف 

 .خالل اإلبداع، وإنشاء المنشآت
 الحسٌنً
Burch 

Dolling 
Barrow 

 
 22السإال 

 ---------------------- من ممٌزات الملكٌة الفردٌة
 المسبولٌة غٌر محدودة

 .تقاللٌة وسرٌة العملاإلس
 .صعوبة التوسع فً العملٌات

 صعوبة الحصول على قروض
 

 23السإال 
 --------------------------- :من نقاط القوة الواجب وجودها فً المشروع

 إنخفاض مستوى الجودة
 عدم توفر المهارات الالزمة

 التمٌز بنوع الخدمة
 إرتفاع التكلفة

 
 24السإال 

 .-------------------------------- :ن أنواع الطالقةال ٌعتبر من بٌ
 .التعبٌرٌة أو اللغوٌة

 .الفكرٌة
 .الجوهرٌة
 .الترابطٌة

 
 25السإال 

 .------------------------ : بطاقة األعمال المهنٌة تراعً ماٌلً
 .إستخدام األلوان المناسبة للمهنة

 .شعار جذاب
 .عدم التكلف
 .كل ما سبق

 
 26السإال 

 ------:تإكد المدرسة المعاصرة علً أن سلوك رابد األعمال ناتج من عاملٌن ربٌسٌٌن
 اإلحساس بالفرصة

 إستغالل الفرصة
 .أ، ب( صحٌحٌن)

 .ال شٌا مما سبق
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 27السإال 

  ---------------------------------- األفكار الممتازة ممكن أن تؤتً من
  زٌارة الشركات األخرى

  حظات الخاصدفتر المال
 المجموعات التً تضم األشخاص مع بعضهم والمعلمٌن

 كل ما سبق
 

 28السإال 
--------- :أكدت التعرٌفات المختلفة لرٌادة األعمال على أن العالقة بٌن مفهوم رٌادة األعمال وشخصٌة الرابد وثٌقة الصلة لعدة أسباب منها

---------------. 
  .كزات النمو اإلقتصادىإن مشارٌع الرٌادة من أهم مرت

  .إن نجاح رٌادة األعمال ٌمكن أن ٌتحقق من خالل أشخاص ٌملكون صفات، وسمات محددة
 .كل ما سبق

 .إن النجاح فً ممارسة العمل الحر ال ٌقتصر على عدد من السمات
 

 29السإال 
 ------------------ :( إلى5فً شكل ملخص خطوات التوصل إلى الفرصة، ٌشٌر الرقم )

 
 

  التقٌٌم النظري
  الفرص االستثمارٌة

  تولٌد األفكار
 اختٌار الفرصة األفضل

 
 31السإال 

 --------------------------- :من نقاط الضعف الواجب عدم وجودها فً المشروع
  التمٌز بقربه من السوق

  التمٌز بنوع الخدمة
  اإلعتماد على مورد واحد

 التمٌز فً السعر
 

 31السإال 
ه "نشاط إنسانً ٌقدم أفكار أو معارف أصلٌة بشكل متكرر من خالل مجموعة من البٌانات لتقدٌم اإلبداع علً أن----------------------عرف 

 "نتابج متفردة
George Knelles  

  روشكا
  .ال شٌا مما سبق

 القاموس اإلنجلٌزي
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 32السإال 

 --------------------------- :من أهم ممٌزات اإلمتٌاز التجارى
  محدودٌة التصرف بالملكٌة

  موقف مانح االمتٌاز أقوى عند التعاقد
  االستفادة من خبرة مانح االمتٌاز

 التقٌد بتعلٌمات وشروط المانح
 

 33السإال 
 .------------------------ :من بٌن فوابد رٌادة األعمال

 فرصة لتحقٌق أقصى الطموحات
 .التحول نحو اإلقتصاد الصناعً

 .عدم إستقرار الدخل
 خلق فرص نمو

 
 34لسإال ا

 هى القدرة على إكمال العالقات مثل إٌجاد المعنى المعاكس
 الطالقة الترابطٌة

  الطالقة الفكرٌة
 .ال شٌا مما سبق

 الطالقة التعبٌرٌة أو اللغوٌة
 

 35السإال 
 هً نسبة تولٌد كمٌة من األفكار فً زمن معٌن ، أي غزارة األفكار

 .ال شٌا مما سبق
  الطالقة الفكرٌة

 قة التعبٌرٌة أو اللغوٌةالطال
 الطالقة الترابطٌة

 
 36السإال 

 ٌشتمل التقوٌم النظرى للفكرة على مجموعة من المعاٌٌر الهامة، ولكن لٌس من بٌنها
 المعٌار المعرفً
 المعٌارالتسوٌقً

 المعٌار الفنً
 المعٌار المالً

 
 37السإال 

 نً المختلفةهً قدرة الفرد على بناء أكبر عدد من الجمل ذات المعا
 الطالقة الترابطٌة

 الطالقة التعبٌرٌة أواللغوٌة
 الطالقة الفكرٌة

 ال شٌا مما سبق
 

 38السإال 
 من عٌوب الملكٌة الفردٌة

 .سرعة إتخاذالقرار
 المسبولٌة غٌر محدودة

 .سهولة التؤسٌس
 حصول المالك على جمٌع األرباح
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 39السإال 
  معظم أصحاب العمل ال ٌحبون

 ص الذٌن ٌدعمون إجاباتهم بؤمثلةاألشخا
 األشخاص الذٌن ٌؤتون للمقابلة مستعدٌن

 األشخاص الذٌن ٌتحدثون بإسهاب
 األشخاص الذٌن ٌبدون واثقٌن

 
 41السإال 
 "اإلبداع علً أنه " النشاط أو العملٌة التً تقود إلىإنتاج ٌتصف بالجودة واألصالة والقٌمة من أجل المجتمع-------عرف 
 روشكا

George Knelles 
 القاموس اإلنجلٌزي

 ال شٌا مماسبق
 

 41السإال 
 ال ٌعتبر من بٌن عٌوب شركات األشخاص ما ٌلً

 الحصص فً الشركة غٌر قابلة للتداول
 .ٌجوز للموظف أنٌكون شرٌك متضامن

 .المسبولٌة عن الدٌون غٌر محدودة
 ال ٌدخل شرٌك جدٌد إال بموافقة جمٌع الشركاء

 
 42السإال 

 ال ٌعتبر من بٌن العوامل المكونة لمثلث رٌادة األعمال، ما ٌلً
 الرابد أو الشخص المالك

 المشروع الرٌادى
 الموارد
 الفرص

 
 

 43السإال 
 -------------------------- :ال ٌعتبر من بٌن اإلٌحاءات السلبٌة

 أنا ال ٌمكن أن أغٌر الواقع
 أنا طاقتً محدودة

 أنا شخص غٌر ناجح
  أًٌ غٌر مسموعأنا ر

 
 44السإال 

 ---------------------- من عٌوب المنشؤة الفردٌة
 قٌام مالك المنشؤة ببذل أقصى جهد فً عمله

 وجود قدر كبٌر من المرونة فً تشغٌل المنشؤة
 عدم ضمان الصمود فً منافسة المنشآت الكبٌرة

 وجود دافع إلى اإلبتكار والتجدٌد لدى المالك
 

 45السإال 
رٌادة األعمال بؤنها: عملٌة إنشاء منظمة إقتصادٌة مبدعة من أجل تحقٌق الربح، أو النمو تحت ظروف  ------------------------ف عر

 .المخاطرة، وعدم التؤكد
Barrow 

Burch 
 الحسٌنً

Dolling 
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 46السإال 

 -------------- :لعرض أفكار قابلة للتحوٌل إلى مشروع ٌجب أن تستوفً الشروط التالٌة
  واضحة ومحددة

  واقعٌة
  قابلة للقٌاس
 .كل ما سبق

 
 47السإال 

 .------------------------ :هناك العدٌد من العوامل التً ساعدت على تشجٌع وتنمٌة رٌادة األعمال، وال ٌعتبر من بٌن تلك العوامل ما ٌلى
 إمكانٌات البٌبة

 .كل ما سبق
 خلق الفرص

 صفات رابد األعمال
 
 48سإال ال

 .------------------------ :وٌمكن أن تتحقق بٌبة إستثمار مالبمة من خالل العدٌد من العوامل والعناصر المهمة، والتى ال ٌعتبر من بٌنها
 النظام اإلقتصادي

 مإسسات ومنظمات القطاع العام
 النظام والقانون الداعم

 البنٌة التحتٌة ونظم المعلومات
 

 49السإال 
 ---------------------------------- :ر من بٌن ممٌزات شركات األموالال ٌعتب

 .ال تنفض بموت أو إفالس أحد الشركاء
 .قابلٌة األسهم للتداول

 .ال ٌعتبر المساهم تاجراً 
 .تقوم على إعتبار لشخصٌة الشرٌك

 
 51السإال 

 ---------------------- :تفكٌرك السلبً المتشابم والخوف من الفشل ٌرجع إلً
 العوابق الذهنٌة

  االعتقادات الخاطبة
 .ال شٌا مما سبق

 عابق اإلعتقاد
 

 51السإال 
 ------------------ :( إلى6فً شكل ملخص خطوات التوصل إلى الفرصة، ٌشٌر الرقم )

 
  التقٌٌم النظري

  الفرص االستثمارٌة
  تولٌد األفكار

 اختٌار الفرصة األفضل
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 الختبار الفصلي ا  –      ريادة األعمال

 9الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1439 الثانيالفصل                                                                                          أعضاء وهبدعين هنتديات كوفي كوب : االختبارحل  -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 52السإال 
 --------------------------- :من نقاط قوة شراء مشروع قابم

 ن موقع المشروع غٌر مالبم لظروفك وتوجهاتكقد ٌكو
 قد ال تتوفر فً المشروع الخصابص والمقومات التـً تبحث عنها

 قد ٌتطلب التصمٌم المعماري واإلنشابً للمبنى تغٌٌرات جوهرٌة مكلفة
 عدم الحاجة إلى إجراءات ترخٌص جدٌدة

 
 53السإال 

 ------------- :إعتقادك بؤن أن هنالك إجابة واحدة فقط وٌظهر هذا العابق فً مادة الرٌاضٌات على وجه الخصوص، ٌرجع إلً :
 العوابق الذهنٌة

 االعتقادات الخاطبة
 عابق اإلعتقاد

 ال شٌا مما سبق
 

 54السإال 
 ------------------ :( إلى7فً شكل ملخص خطوات التوصل إلى الفرصة، ٌشٌر الرقم )

 

 
 

  التقٌٌم النظري
  الفرص االستثمارٌة

  تولٌد األفكار
 اختٌار الفرصة األفضل

 
 55السإال 
 .رٌادة األعمال على أنها: إنشاء مشروع حر ٌتسم باإلبداع، وٌتصف بالمخاطرة -----------------عرف 

Barrow 
 الحسٌنً

 الشمٌمرى وآخرون
Dolling 

 
 56السإال 

 .------- :من أهم الوسابل والسبل الالزم إتخاذها لتعزٌز القدرات والرغبات للتعامل مع البٌبة
 .لٌةالنماذج والتجارب العم

 .المبادأة والمخاطرة
 .التدرٌب والتنمٌة

 كل ما سبق
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 الختبار الفصلي ا  –      ريادة األعمال

 11الصفحة التعلين عن بعد                                                                                               –جاهعة اإلهام عبدالرحون بن فيصل  

 هـ1439 الثانيالفصل                                                                                          أعضاء وهبدعين هنتديات كوفي كوب : االختبارحل  -

 

cup.net-www.cofe منتديات كوفي كوب 
 

 57السإال 
  ---------------------- من نقاط القوة فً شركات التضامن

  .عادة تتم من خالل إتفاقات شفوٌة ممارسة العمل
 .ضعف السٌطرة والرقابة على القرارات

  وضوح المسإولٌة المشتركة لإلدارة بٌن الشركاء
 الشركاء مسبولٌة تامةمسإولٌة 

 
 58السإال 

 -------- :هناك العدٌد من المدارس التً تقدم كلً منها مجموعة من الخصابص التً تمٌز هذه الشخصٌة، وهً
 .مدرسة النظم

 .المدرسة السلوكٌة
 .المدرسة العلمٌة

 كل ما سبق
 

 59السإال 
اإلنتفاع بتشكٌلة واسعة من المهارات من أجل تحقٌق قٌمة مضافة لمجال محدد إلى أن رٌادة األعمال هً: عملٌة  ------------------أشار 

من مجاالت النشاط البشري. وتكون المحصلة لهذا الجهد إما زٌادة فى الدخل، أو إستقاللٌة أعلى باإلضافة للشعور بالفخر نتٌجة الجهد 
 .اإلبداعى المبذول

 
Barrow 
Dolling 

 الحسٌنً
Burch 

 
 61السإال 

 
الرٌادٌة بؤنها: عملٌة اإلستحداث أو البدء فى نشاط معٌن، كما ٌعنً تحقٌق السبق فً قطاع معٌن، وعملٌة إدارة  ------------ عرف

 .النشاط، أو العمل الجدٌد فً مٌدان محدد، والرٌادي هو الذى ٌبتكر شٌباً جدٌداً بشكل علمً وشمولً
 

Dolling 
Barrow 

 الشمٌمرى وآخرون
 الحسٌنً

 

 

 

 

 ال تنسونا من صالح دعائكم

 سبحان هللا وبحمده ،، سبحان هللا العظٌم 

E7sas 
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